หลักสู ตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาจิตรกรรมไทย
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
วิทยาลัยเพาะช่าง

ชื" อสถาบันอุดมศึกษา

หมวดที" 1 ข้ อมูลทัว" ไป
1. รหัสและชื" อหลักสู ตร
ชือภาษาไทย
ชือภาษาอังกฤษ

ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรมไทย
Bachelor of Fine Arts Program in Thai Painting

2. ชื" อปริญญา
ชือเต็มภาษาไทย
ชือย่อภาษาไทย
ชือเต็มภาษาอังกฤษ
ชือย่อภาษาอังกฤษ

ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรมไทย)
ศ.บ. (จิตรกรรมไทย)
Bachelor of Fine Arts (Thai Painting)
B.F.A. (Thai Painting)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ" รียนตลอดหลักสู ตร
128 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
เป็ นหลักสู ตรปริ ญญาตรี (4) ปี
5.2 ภาษาทีใช้
จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาไทย
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5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรื อนักศึกษาต่างชาติทีสามารถใช้ภาษาไทยได้
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน
สถาบันการศึกษาจัดการเรี ยนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555 เปิ ดสอน ภาคการศึกษาที 1 /2556
ได้รับการพิจารณาอนุมตั ิ / เห็นชอบหลักสู ตรโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุม
ครัSงที.......... /.................. เมือวันที............................เดือน............................. พ.ศ........................
ได้รับการพิจารณาอนุมตั ิ / เห็นชอบหลักสู ตร โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม
ครัSงที............/................ เมือวันที............................เดือน.............................พ.ศ.........................
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 ในปี การศึกษา 2558
8. อาชี พทีส" ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
8.1 ศิลปิ นหรื อช่างอิสระ
8.2 นักจัดการศิลปะ
8.3 นักวิชาการศิลปะ
8.4 นักอนุ รักษ์จิตรกรรมไทย
8.5 พนักงานของรัฐทางด้านศิลปะ
8.6 นักวิเคราะห์งานจิตรกรรมไทย
8.7 นักออกแบบงานด้านศิลปกรรมไทย
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9. ชื" อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ งและ คุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร
ปี
รหัส
ตําแหน่ ง
ชื" อ –สกุล
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก
สํ าเร็จการศึกษาจาก
พ.ศ.
ทางวิชาการ
3160101290474

อาจารย์

นายเฉลิมพล โตสารเดช

ศศ.ม.

กศ.บ.

ประวัติศาสตร์สถาปั ตยกรรม
ศิลปกรรม
ศิลปศึกษา

ค.ม.

ศิลปศึกษา

ศษ.บ.
3800101631381

อาจารย์

นายปราโมทย์ บุญเต็ม

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2550

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2543
2531

มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2536

10. สถานทีจ" ัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ" ําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสู ตรสอดคล้องกับแผนพัฒนาทางเศรษฐกิ จ และสังคมแห่ งชาติฉบับที 11 (พ.ศ.
2555-2559) โดยเน้นแนวทางสําคัญของการใช้องค์ความรู ้ ทีเชื อมโยงในเรื องมรดกทางวัฒนธรรมศิลปะภูมิ
ปั ญญาท้องถิน เพือการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมไทย โดยมุ่งเน้นด้านการอนุรักษ์การสื บสานสร้างสรรค์และ
การสร้างมูลค่าเพิมทีเป็ นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสู ตร ได้คาํ นึ ง ถึ งการพัฒนาการทางสังคม และวัฒนธรรม งานศิ ล ปะไทยเป็ น
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ มีการพัฒนารู ปแบบ แนวคิด วิธีการสร้างสรรค์ผลงานให้สอดคล้องกับสภาพ
สังคมในปั จจุบนั ขณะเดียวกันการอนุ รักษ์ถือเป็ นแนวทางการรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติ เพือเป็ น
การสร้างความภาคภูมิใจ และสร้างคุณค่าในด้านต่าง ๆ ทีส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
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12. ผลกระทบจากข้ อ 11.1และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย" วข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
หลักสู ตรจําเป็ นต้องพัฒนาในเชิ งรุ กให้ทนั ต่อการปรับเปลี ยนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดย
มุ่งเน้นผลิตนักศึกษาให้เป็ นผูส้ ร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมให้มีลกั ษณะโดดเด่น ทัSงด้านอนุ รักษ์ และพัฒนา
สร้ างสรรค์ในวิชาชี พ รวมถึ งการปฏิ บตั ิ ตนอย่างมี คุณธรรม จริ ยธรรม ที เป็ นนโยบายและวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย
12.2 ความเกีย" วข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ผลกระทบจากสถานการณ์ หรื อการพัฒนาทัSงทางด้านเศรษฐกิ จ สังคมและวัฒนธรรม ทีมีต่อพันธ
กิจของมหาวิทยาลัยทีมุ่งสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยชัSนนําด้านวิชาชี พ บนพืSนฐานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ของประเทศ มุ่ ง สร้ า งบัณ ฑิ ต ที มี ค วามชํา นาญในสาขาวิ ช าชี พ สามารถบู ร ณาการแนวความคิ ด ด้า น
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกบั งานวิชาชี พ มีเอกลักษณ์ ยึดมัน ในคุ ณธรรม จริ ยธรรม ทํางานทัSงในและ
ต่างประเทศได้ มหาวิทยาลัยส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้นกั ศึกษาหาความรู ้ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ งอาจทําให้เกิดการสื อสารทางด้านการถ่ายทอดวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามามีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมและค่านิ ยม
ของนัก ศึ ก ษาดัง นัSน การพัฒ นาหลัก สู ต รจึ ง มี ค วามจํา เป็ นที จะต้อ งเน้น และส่ ง เสริ ม ให้ผูเ้ รี ย น มี ค วามรู ้
ความสามารถในวิชาชี พอย่างชํานาญ เกิดความเชี ยวชาญ มีความคิดเชิ งวิเคราะห์ สร้ างสรรค์พฒั นางาน มี
ความสํานึกในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของชาติ มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนให้
ดํารงชีพอย่างเท่าทัน และมีความสุ ขท่ามกลางความเปลียนแปลงทีรวดเร็ วของกระแสโลกาภิวฒั น์
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน" ที"เปิ ดสอนในคณะ/สาขาวิชาอืน" ของสถาบัน
13.1 รายวิชาทีต" ้ องเรียนจากคณะ / สาขาวิชาอืน"
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว ไป
13.2 รายวิชาทีเ" ปิ ดสอนเพือ" บริการคณะ / สาขาวิชาอืน"
รายวิชา กลุ่มวิชาชีพเลือก
THP 2308 จิตรกรรมไทยแบบประเพณี
THP 3309 จิตรกรรมไทยประยุกต์
THP 3310 จิตรกรรมไทยร่ วมสมัย
13.3 การบริ หารจัดการ
ไม่มี
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หมวดที" 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสํ าคัญและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
บัณฑิตมีความรู ้ความสามารถทางด้านการอนุ รักษ์ สื บสาน และพัฒนาสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทย
สามารถประยุกต์ใช้ในงานศิลปกรรมต่าง ๆ ได้อย่างสอดคล้องกับสังคมปั จจุบนั
1.2 ความสํ าคัญ
สาขาวิชาจิตรกรรมไทยเปิ ดหลักสู ตรเพือพัฒนาบัณฑิ ตให้มีความเชี ยวชาญด้านจิตรกรรมไทย และ
เป็ นส่ วนหนึงของสังคมทีช่วยในการอนุรักษ์ สื บทอด สร้างสรรค์ โดยสามารถแสดงเอกลักษณ์ของความเป็ น
ไทย และจัดการทรัพยากรทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.3.1 ผลิตบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ทีมีความรู ้ ความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะจิตรกรรม
ไทยและทักษะการปฏิบตั ิงานในหน้าทีช่างศิลปกรรม เพือการประกอบอาชี พ เน้นทักษะให้มีความชํานาญ
ในสาขาจิตรกรรมไทย โดยผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจะได้รับวุฒิตามสาขาวิชา
1.3.2 ผลิ ตบัณฑิตสาขาวิชาจิตรกรรมไทยให้เข้าใจในการอนุรักษ์ สื บทอด สร้างสรรค์และพัฒนา
จิตรกรรมไทย มีทศั นคติทีดี สามารถแสดงเอกลักษณ์ของความเป็ นไทยได้อย่างชัดเจน
1.3.3 ผลิ ต บัณ ฑิ ต ทางด้า นศิ ล ปะประจํา ชาติ ให้ มี ค วามคิ ด ริ เ ริ ม สร้ า งสรรค์ และทัก ษะในการ
ปฏิบตั ิงานด้วยหลักวิชาการทีมีการค้นคว้าวิจยั การวางแผน บริ หารการจัดการอย่างเป็ นระบบ ก่อให้เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพ ผลสัมฤทธิaตามเป้ าหมาย
1.3.4 ปลูกฝั งบัณฑิ ตจิตรกรรมไทย ให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา ซื อสัตย์
ขยันหมัน เพียรและอดทน สํานึกในจรรยาบรรณของช่าง รับผิดชอบต่อหน้าทีและสังคม
1.3.5 จัดการศึกษาด้านจิตรกรรมไทย สนองนโยบายการพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิ จ สังคม
และวัฒนธรรม ได้อย่างเหมาะสม
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา / เปลี"ยนแปลง
- ปรับปรุ งหลักสู ตรจิตรกรรมไทย

ให้มีมาตรฐานไม่ตาํ กว่าที สกอ.
กําหนด
- ปรับปรุ งหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม

กลยุทธ์

หลักฐาน / ตัวบ่ งชีE

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพSืนฐานจาก
หลักสูตรทีได้รับอนุมตั ิแล้ว
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สมําเสมอ

- เอกสารปรับปรุ งหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร

-ติดตามความเปลียนแปลงในความ
ต้องการของภาคส่วนต่างๆของสังคม

-รายงานการประเมินความพึงพอใจใน
การใช้บณ
ั ฑิตจากภาคส่วนต่างๆของสังคม
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หมวดที" 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็ นหลักสู ตรปริ ญญาตรี 4 ปี ใช้ระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาศึกษาในปี การศึกษาหนึงๆ ออกเป็ น
2 ภาคการศึกษาภาคปกติซ ึ งเป็ นภาคการศึกษาบังคับ คือ
ภาคการศึกษาที 1 (First Semester) เริ มตัSงแต่เดือนมิถุนายน เป็ นต้นไป มีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า
15 สัปดาห์
ภาคการศึ กษาที 2 (Second Semester) เริ มตัSงแต่เดื อนพฤศจิ กายน เป็ นต้นไป มี ระยะเวลาศึ กษา
ไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มหาวิทยาลัยอาจเปิ ดภาคฤดูร้อน (Summer Semester) ซึ งเป็ นภาคการศึกษาทีไม่บงั คับ ใช้เวลา
การศึกษา 6-9 สัปดาห์ โดยเพิมชัว โมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรี ยนการสอน
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา
ภาคการศึกษาที 1
(First Semester)
เริ มตัSงแต่เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที 2
(Second Semester)
เริ มตัSงแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม
ภาคฤดูร้อน
(Summer Semester)
เริ มตัSงแต่เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม
2.1.2 การลงทะเบียน
1) จํานวนหน่ วยกิตการลงทะเบียน
ให้ ล งทะเบี ย นเรี ย นได้ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 9 หน่ ว ยกิ ต และไม่ เ กิ น 22 หน่ ว ยกิ ต สํ า หรั บ การ
ลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา และสําหรับการลงทะเบียนเรี ยนไม่เต็มเวลา ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิ น 9 หน่ วยกิ ต
ส่ ว นสํา หรั บ การลงทะเบี ย นภาคฤดู ร้อน ให้ล งทะเบี ย นได้ไ ม่ เ กิ น 9 หน่ ว ยกิ ต หากลงทะเบี ย นเรี ย นที มี
หน่วยกิตแตกต่างไปจากข้างต้น ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2552
2) ระยะเวลาการลงทะเบียน
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรั ตนโกสิ นทร์ ว่าด้วยการศึ กษา
ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2552
มคอ.02
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
2.2.1 รับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาไม่ตาํ กว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อเทียบเท่า หรื อหลักสู ตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายศิลปกรรม หรื อเทียบเท่า
2.2.2 การคัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษาตามระเบียบการคัดเลือกเพือศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ และ/หรื อระเบียบการสอบคัดเลือกเพือเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.2.3 คุณสมบัติอืนตามทีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ กาํ หนด
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
นักศึกษาทีสมัครเข้าเรี ยน ยังขาดทักษะพืSนฐานด้านศิลปะ จําเป็ นต้องเรี ยนพืSนฐานให้เกิดทักษะ และ
สร้างความซาบซึSงเพือให้เห็นคุณค่า เกิดความรัก ความหวงแหน และสุ นทรี ยภาพในงานทัศนศิลป์ ประเภท
ต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านจิตรกรรมไทย
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือ" แก้ ไขปั ญหา / ข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
ปรับพืSนฐานด้านศิลปะ และเน้นปลูกฝัง สร้างความซาบซึSง กระตุน้ ความใฝ่ เรี ยนรู ้จากงานศิลปกรรม
ไทยโบราณ ทัSงในห้องปฏิบตั ิงาน หรื อศึกษาดูงานจากสถานทีจริ ง
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
2556
2557
2558
2559
30
30
30
30
ชัE นปี ที" 1
30
30
30
ชัE นปี ที" 2
30
30
ชัE นปี ที" 3
30
ชัE นปี ที" 4
รวม
30
60
90
120
คาดว่ าจะสํ าเร็จการศึกษา
30

2560
30
30
30
30
120
30
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2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณ ดังนีS
(1)งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
หมวดค่าจ้างประจํา
(2)งบดําเนินการ
หมวดค่าตอบแทน
หมวดค่าใช้สอย
หมวดค่าวัสดุ
หมวดค่าสาธารณูปโภค
(3)งบลงทุน
หมวดครุ ภณั ฑ์
รวมทัSงสิS น
(4) ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

998,000
944,000
54,000
329,200
100,000
159,200
100,000
20,000
100,000
100,000
1,427,200
14,272

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท ต่อปี

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชัSนเรี ยน
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัยฯ
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเที ยบโอน
ผลการเรี ยนระดับปริ ญญา พ.ศ. 2552 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ว่าการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2552
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3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
ระยะเวลาการสํ าเร็จการศึกษา
สําหรับผูจ้ บการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และประกาศนียบัตรวิชาชี พ (ปวช.)
 แบบศึกษาเต็มเวลา
ให้ศึกษาได้ไม่เกิน...8.... ปี การศึกษา
สําเร็ จการศึกษาได้ไม่ก่อน....6....ภาคการศึกษา
 แบบศึกษาบางเวลา
ให้ศึกษาได้ไม่เกิน.....12.........ปี การศึกษา
สําเร็ จการศึกษาได้ไม่ก่อน.....14.........ภาคการศึกษา
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสู ตร
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
1. หมวดวิชาศึกษาทัว" ไป
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาภาษา
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพืSนฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.3.1 แผนการศึกษา (ฝึ กงาน)
- กลุ่มวิชาการฝึ กงาน
- กลุ่มวิชาชีพเลือกทัว ไป
2.3.2 แผนการศึกษา (สหกิจศึกษา)
- กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
- กลุ่มวิชาชีพเลือกทัว ไป
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

128

หน่ วยกิต

31
3
3
15
9
1
91
12
60
19

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

7
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต

7
12
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว" ไป 31 หน่ วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่ วยกิต ให้ ศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนีE
HUM 1001 การเขียนรายงานและการใช้หอ้ งสมุด
Report Writing and Library Usage
HUM 1002 จิตวิทยาทัว ไป
General Psychology
HUM 1007 พืSนฐานอารยธรรมไทย
Foundations of Thai Civilization
หรื อเลือกศึกษารายวิชาอืนๆ ทีระบุในเอกสารหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว ไป
1.2 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ 3 หน่ วยกิต ให้ ศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนีE
SOC 1004
มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
SOC 1008
การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม
Life and Social Skills
SOC 1017
กฎหมายการค้า
Commercial Law
หรื อเลือกศึกษารายวิชาอืนๆ ทีระบุในเอกสารหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว ไป
1.3 กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่ วยกิต ให้ ศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนีE
THA 1001
ภาษาไทยเพือการสื อสาร
Thai for Communication
THA 1002
วรรณคดีศึกษา
Literature Studies
THA 1003
การพูดและการเขียนเชิงวิชาชีพ
Speaking and Writing for Career
ENL 1001
ภาษาอังกฤษทัว ไป*
General English
ENL 1002
ภาษาอังกฤษเพืออาชีพ
English for Career

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ENL 2003

สนทนาภาษาอังกฤษ
English Conversation
ENL 2006
การพูดภาษาอังกฤษในทีชุมชน
English for Public Speaking
ENL 2007
ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร
English for Communication
ENL 2008
ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน
English for Everyday Use
หรื อเลือกศึกษารายวิชาอืนๆ ทีระบุในเอกสารหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว ไป
หมายเหตุ * เป็ นวิชาบังคับ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 9 หน่ วยกิต ให้ ศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนีE
SCI 1003
เคมีในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Chemistry in Daily Use
SCI 1012
สิ งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resources Management
SCI 1014
วิทยาศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Use
SCI 1015
มนุษย์และวิทยาศาสตร์ กายภาพ
3(3-0-6)
Human and Physical Science
MTH 1011
คอมพิวเตอร์ พSืนฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Computer
MTH 1015
อินเทอร์ เน็ตและพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์พSนื ฐาน
3(2-2-5)
Fundamentals of the Internet and E-Commerce
หรื อเลือกศึกษารายวิชาอืนๆ ทีระบุในเอกสารหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว ไป
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1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 1 หน่ วยกิต ให้ ศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนีE
PED 1027
ลีลาศ
1 (0-2-1)
Social Dance
REC 1001
นันทนาการเพือคุณภาพชีวติ
1 (0-2-1)
Recreation for Quality of Life
หรื อเลือกศึกษารายวิชาอืนๆ ทีระบุในเอกสารหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่ วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพืนE ฐานวิชาชี พ 12 หน่ วยกิต ให้ ศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนีE
ART 1101
ART 1102
ART 1103
ART 1105
ART 2106
ART 3107

วาดเส้น
Drawing
องค์ประกอบศิลปะ
Composition
กายวิภาค
Anatomy
ประวัติและแบบอย่างศิลปะ
History and Style of Arts
ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย
History and Style of Thai Arts
สุ นทรี ยศาสตร์ และศิลปวิจารณ์
Aesthetics and Art Criticism

2.2 กลุ่มวิชาชี พบังคับ 60 หน่ วยกิต
THP 1213
จิตรกรรมไทย 1
Thai Painting 1
THP 1214
จิตรกรรมไทย 2
Thai Painting 2
THP 1215
ลวดลายไทย
Thai Ornament
THP 1216
ลวดลายเพืองานศิลปะไทย
Ornament for Thai Art

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

4(1-9-2)*
4(1-9-2)*
3(1-4-4)
3(1-4-4)
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THP 1217
THP 2218
THP 2219
THP 2220
THP 2221
THP 2222
THP 3223
THP 3224
THP 3225
THP 3226
THP 3227
THP 3228
THP 4229
THP 4230

วาดเส้นแบบอุดมคติไทย
Thai Drawing in Idealistic
สถาปั ตยกรรมไทยศึกษา
Thai Architecture Studies
องค์ประกอบจิตรกรรมไทย
Thai Painting Composition
ลายปิ ดทองรดนํSา
Thai Lacquer and Gilt
จิตรกรรมไทย 3
Thai Painting 3
จิตรกรรมไทย 4
Thai Painting 4
เทคนิคจิตรกรรมไทยร่ วมสมัย
Thai Contemporary Painting Techniques
จิตรกรรมไทยกับศิลปประยุกต์
Thai Painting and Applied Art
จิตรกรรมไทย 5
Thai Painting 5
จิตรกรรมไทย 6
Thai Painting 6
การอนุ รักษ์งานศิลปกรรมไทย
Conservation of Thai Traditional Art
การวิจยั ทางศิลปกรรม
Research in Art
จิตรกรรมไทย 7
Thai Painting 7
ศิลปนิพนธ์
Art Thesis

3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
2(1-2-3)
4(1-9-2)*
4(1-9-2)*
2(1-2-3)
3(1-4-4)
4(1-9-2)*
4(1-9-2)*
2(2-0-4)
2(2-0-4)
4(1-9-2)*
6(0-18-0)*

หมายเหตุ * เป็ นรายวิชาทีสาํ คัญศึกษาต่อเนืองกัน กําหนดให้ 1 หน่วยกิตของภาคปฏิบตั ิเท่ากับ 3 ชัว โมง
ศึกษา
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2.3 กลุ่มวิชาชี พเลือก 19 หน่ วยกิต เลือกกลุ่มวิชาการฝึ กงาน หรื อกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
จํานวน 7 หน่วยกิต และเลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือกทัว ไป เมือนับรวมกัน ต้องไม่นอ้ ยกว่า 19 หน่วยกิต
2.3.1 กลุ่มวิชาการฝึ กงาน 7 หน่ วยกิต
THP 2301
THP 2302
THP 3303

การเตรี ยมการฝึ กงาน
Preparation On The Job Training
การฝึ กงาน
On The Job Training
สัมมนางานจิตรกรรมไทย
Thai Painting Seminar

1(0-2-1)
4(0-30-0)
2(2-0-4)

2.3.2 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 7 หน่ วยกิต
THP 3304
THP 4305

การเตรี ยมสหกิจศึกษา
Preparation Co-operative Education
สหกิจศึกษา
Co-operative Education

1(0-2-1)
6(0-40-0)

2.3.3 กลุ่มวิชาชี พเลือกทัว" ไป
THP 2308
THP 3309
THP 3310
THP 3311
THP 3312
ART 4324

จิตรกรรมไทยแบบประเพณี
Traditional Thai Painting
จิตรกรรมไทยประยุกต์
Applied Thai Painting
จิตรกรรมไทยร่ วมสมัย
Contemporary Thai Painting
องค์ประกอบศิลปะไทยร่ วมสมัย
Contemporary Thai Art Composition
คอมพิวเตอร์ เพืองานศิลปะ
Computer for Art
การเป็ นผูป้ ระกอบการเพือสร้างธุ รกิจใหม่ *
Entrepreneurship for New Venture Creation

3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(2-3-5)

หมายเหตุ * เป็ นวิชาบังคับ
มคอ.02

15

วิชาชี พเลือก 19 หน่ วยกิต ให้ เลือกโดย
1. ถ้าเลือกกลุ่มวิชาการฝึ กงาน จํานวน 7 หน่วยกิต และวิชาบังคับเรี ยนจํานวน 3 หน่วยกิต สําหรับ
หน่วยกิตทีเหลือให้เลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาชี พเลือกทัว ไป โดยเมือนับรวมหน่วยกิตแล้วต้องไม่นอ้ ยกว่า 19
หน่ ว ยกิ ต ให้ ล งทะเบี ย นเรี ย นปี การศึ ก ษาที 2 ภาคการศึ ก ษาที 3 (ภาคฤดู ร้ อ น) หรื อ ปี การศึ ก ษาที 3
ภาคการศึกษาที 3 (ภาคฤดูร้อน)โดยมีเวลาในการฝึ กงานไม่นอ้ ยกว่า 200 ชัว โมง
2. ถ้าเลือกกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา จํานวน 7 หน่วยกิต และวิชาบังคับเรี ยนจํานวน 3 หน่วยกิต สําหรับ
หน่วยกิตทีเหลื อให้เลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาชี พเลือกทัว ไป โดยเมือนับรวมหน่วยกิตแล้วต้องไม่นอ้ ยกว่า 19
หน่วยกิต ให้ลงทะเบียนเรี ยนปี การศึกษาที 3 ภาคเรี ยนที 2 หรื อ ปี การศึกษาที 4 ภาคเรี ยนที 1
3. กลุ่ ม วิช าชี พ เลื อกทัว ไป นัก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กศึ ก ษาจากกลุ่ ม วิ ช าชี พ เลื อกทัว ไป ที ร ะบุ ใ น
หลักสู ตรศิลปบัณฑิ ตสาขาวิชาอืนๆ อันเกี ยวเนื อง ทีเปิ ดสอนในวิทยาลัยเพาะช่ าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ทีปรึ กษา และ/หรื อหัวหน้าสาขาวิชา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนจากรายวิชาใด ๆ ทีเปิ ดสอนในสาขาวิชาจิตรกรรมไทย แต่ตอ้ งไม่ซS าํ
กับ รายวิ ช าในแผนการศึ ก ษาของสาขานัSน หรื อ นัก ศึ ก ษาอาจเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าอื น ๆ ที เ ปิ ดสอนใน
มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์ และต้องไม่ เป็ นรายวิช าที ก าํ หนดให้เรี ย นโดยไม่ นับ
หน่วยกิต โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ทีปรึ กษา และ/หรื อหัวหน้าสาขาวิชา
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.1 แผนการศึกษาสํ าหรับการเลือกวิชาการฝึ กงาน
ปี การศึกษาที" 1
ภาคการศึกษาที" 1
HUM 1001 การเขียนรายงานและการใช้หอ้ งสมุด
ENL 1001 ภาษาอังกฤษทัว ไป
ART 1101 วาดเส้น
ART 1103 กายวิภาค
ART 1105 ประวัติและแบบอย่างศิลปะ
THP 1215 ลวดลายไทย
THP 1213 จิตรกรรมไทย 1

ภาคการศึกษาที" 2
ENL 2008 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน
PED 1027 ลีลาศ
ART 1102 องค์ประกอบศิลปะ
ART 2106 ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย
THP 1216 ลวดลายเพืองานศิลปะไทย
THP 2218 สถาปั ตยกรรมไทยศึกษา
THP 1214 จิตรกรรมไทย 2

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
3(1-4-4)
4(1-9-2)
รวม 19 หน่ วยกิต

3(3-0-6)
1(0-2-1)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
4(1-9-2)
รวม 18 หน่ วยกิต
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ปี การศึกษาที" 2
ภาคการศึกษาที" 1
ENL 2003
สนทนาภาษาอังกฤษ
SCI 1012 สิ งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
MTH 1015
อินเทอร์ เน็ตและพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์พSืนฐาน
THA 1002 วรรณคดีศึกษา
THP 1217
วาดเส้นแบบอุดมคติไทย
THP 2219
องค์ประกอบจิตรกรรมไทย
THP 2221
จิตรกรรมไทย 3

ภาคการศึกษาที" 2
SOC 1004
มนุษยสัมพันธ์
SCI 1014
วิทยาศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
THP 2220
ลายปิ ดทองรดนํSา
THP 2222
จิตรกรรมไทย 4
XXX xxxx วิชาชีพเลือก 1
XXX xxxx วิชาชีพเลือก 2

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
4(1-9-2)
รวม 22 หน่ วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
4(1-9-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
รวม 18 หน่ วยกิต

มคอ.02

18

ปี การศึกษาที" 3
ภาคการศึกษาที" 1
THA 1003
การพูดและการเขียนเชิงวิชาชีพ
THP 3223
เทคนิคจิตรกรรมไทยร่ วมสมัย
THP 3225
จิตรกรรมไทย 5
THP 3227
การอนุ รักษ์งานศิลปกรรมไทย
XXX xxxx วิชาชีพเลือก 3

ภาคการศึกษาที" 2
THP 2301
การเตรี ยมการฝึ กงาน
THP 3224
จิตรกรรมไทยกับศิลปประยุกต์
THP 3226
จิตรกรรมไทย 6
THP 3228
การวิจยั ทางศิลปกรรม
XXX xxxx วิชาเลือกเสรี 1

3(3-0-6)
2(1-2-3)
4(1-9-2)
2(2-0-4)
3(x-x-x)
รวม 14 หน่ วยกิต

1(0-2-1)
3(1-4-4)
4(1-9-2)
2(2-0-4)
3(x-x-x)
รวม 13 หน่ วยกิต

ภาคการศึกษาที" 3 (ภาคฤดูร้อน)
THP 2302
การฝึ กงาน
รวม

4(0-30-0)
4 หน่ วยกิต
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ปี การศึกษาที" 4

ภาคการศึกษาที" 1
ART 3107 สุ นทรี ยศาสตร์ และศิลปวิจารณ์
THP 4229
จิตรกรรมไทย 7
THP 4324
การเป็ นผูป้ ระกอบการเพือสร้างธุ รกิจใหม่
รวม

ภาคการศึกษาที" 2
THP 3303
สัมมนางานจิตรกรรมไทย
THP 4230
ศิลปนิพนธ์
XXX xxxx วิชาเลือกเสรี 2
รวม

2(2-0-4)
4(1-9-2)
3(2-3-5)
9 หน่ วยกิต

2(2-0-4)
6(0-18-0)
3(x-x-x)
11 หน่ วยกิต
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3.1.4.2 แผนการศึกษาสํ าหรับการเลือกวิชาสหกิจศึกษา
ปี การศึกษาที" 1
ภาคการศึกษาที" 1
HUM 1001 การเขียนรายงานและการใช้หอ้ งสมุด
ENL 1001 ภาษาอังกฤษทัว ไป
ART 1101 วาดเส้น
ART 1103 กายวิภาค
ART 1105 ประวัติและแบบอย่างศิลปะ
THP 1215 ลวดลายไทย
THP 1213 จิตรกรรมไทย 1

ภาคการศึกษาที" 2
ENL 2008 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน
PED 1027 ลีลาศ
ART 1102 องค์ประกอบศิลปะ
ART 2106 ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย
THP 1216 ลวดลายเพืองานศิลปะไทย
THP 2218 สถาปั ตยกรรมไทยศึกษา
THP 1214 จิตรกรรมไทย 2

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
3(1-4-4)
4(1-9-2)
รวม 19 หน่ วยกิต

3(3-0-6)
1(0-2-1)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
4(1-9-2)
รวม 18 หน่ วยกิต
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ปี การศึกษาที" 2
ภาคการศึกษาที" 1
ENL 2003
สนทนาภาษาอังกฤษ
SCI 1012 สิ งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
THA 1002 วรรณคดีศึกษา
THP 1217
วาดเส้นแบบอุดมคติไทย
THP 2219
องค์ประกอบจิตรกรรมไทย
THP 2221
จิตรกรรมไทย 3

ภาคการศึกษาที" 2
SOC 1004
มนุษยสัมพันธ์
MTH 1015
อินเทอร์ เน็ตและพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์พSืนฐาน
SCI 1014
วิทยาศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
THP 2220
ลายปิ ดทองรดนํSา
THP 2222
จิตรกรรมไทย 4
XXX xxxx วิชาชีพเลือก 1
XXX xxxx วิชาชีพเลือก 2

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
4(1-9-2)
รวม 19 หน่ วยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
4(1-9-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
รวม 21 หน่ วยกิต

ภาคการศึกษาที" 3 (ภาคฤดูร้อน)
THP 3225
จิตรกรรมไทย 5
รวม

4(1-9-2)
4 หน่ วยกิต
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ปี การศึกษาที" 3
ภาคการศึกษาที" 1
THA 1003
การพูดและการเขียนเชิงวิชาชีพ
THP 3223
เทคนิคงานจิตรกรรมไทยร่ วมสมัย
THP 3224
จิตรกรรมไทยกับศิลปประยุกต์
THP 3226
จิตรกรรมไทย 6
XXX xxxx วิชาชีพเลือก 3
XXX xxxx วิชาเลือกเสรี 1

ภาคการศึกษาที" 2
ART 3107 สุ นทรี ยศาสตร์ และศิลปวิจารณ์
THP 3227
การอนุ รักษ์งานศิลปกรรมไทย
THP 3228
การวิจยั ทางศิลปกรรม
THP 4229
จิตรกรรมไทย 7
THP 3304
การเตรี ยมสหกิจศึกษา
XXX xxxx วิชาเลือกเสรี 2

3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(1-4-4)
4(1-9-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
รวม 18 หน่ วยกิต

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
4(1-9-2)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
รวม 14 หน่ วยกิต
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ปี การศึกษาที" 4
ภาคการศึกษาที" 1
THP 4305
สหกิจศึกษา
รวม

6(0-40-0)
6 หน่ วยกิต

รวม

3(2-3-5)
6(0-18-0)
9 หน่ วยกิต

ภาคการศึกษาที" 2
THP 4324
การเป็ นผูป้ ระกอบการเพือสร้างธุ รกิจใหม่
THP 4230
ศิลปนิพนธ์
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3.1.5 การจัดรหัสและหน่ วยกิตรายวิชา
ความหมายของรหัสรายวิชา การจัดรหัสรายวิชา กําหนดด้วยอักษรย่อเป็ นภาษาอังกฤษ 3 ตัว นําหน้าตาม
ด้วยรหัสตัวเลข 4 หลัก ดังนีS

อัก ษรย่อ ภาษาอัง กฤษสํ า หรั บ คณะหรื อ สาขาวิ ช า
หรื อกลุ่มวิชาศึกษาทัว ไป
ปี ทีควรศึกษา
หมวดวิชาหรื อกลุ่มวิชา
ลําดับวิชาในกลุ่มวิชา
X X X

X X X X

ปี ทีค" วรศึกษา
1 – ปี ที 1
2 – ปี ที 2
3 – ปี ที 3
ป .ตรี
4 – ปี ที 4
5 – ปี ที 5
6 – 7 – บัณฑิตศึกษา

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา

(ระดับปริญญาตรี)

(ระดับบัณฑิตศึกษา)

0 – หมวดวิชาศึกษาทัว ไป

0 – กลุ่มวิชาปรับพืSนฐาน

1 – กลุ่มวิชาชีพพืSนฐาน

1 – กลุ่มวิชาบังคับ

2 – กลุ่มวิชาชีพบังคับ

2 – กลุ่มวิชาเอก

3 – กลุ่มวิชาชีพเลือก

3 – กลุ่มวิชาเลือก
4 – กลุ่มวิทยานิพนธ์

หน่ วยกิตและชั" วโมงเรียน
การกําหนดหน่วยกิตและชัว โมงเรี ยน จะกําหนดเป็ นตัวเลขตามรหัส ทีมีความหมายดังนีS
หน่วยกิต
ชัว โมงเรี ยนทฤษฎี
ชัว โมงเรี ยนปฏิบตั ิ
ชัว โมงศึกษานอกเวลา
X ( X - X - X)
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3.1.6 คําอธิบายรายวิชา
วิชาบังคับก่ อน
หมายความว่า นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนวิชานีS จะต้องผ่านการเรี ยนในรายวิชาทีระบุไว้ก่อน
เพือให้เกิดผลสัมฤทธิa ทางการเรี ยนในรายวิชานัSนโดยจะต้องผ่านการเรี ยน และ การประเมินผลวิชาบังคับ
ก่อนมาแล้วโดยได้รับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D หรื อ S
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
HUM 1001 การเขียนรายงานและการใช้ ห้องสมุด
3(3-0-6)
Report Writing and Library Usage
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกียวกับห้องสมุดทัว ไป ห้องสมุดของเรา วัสดุสารนิ เทศ หนังสื ออ้างอิง การจัดหมวด
หมู่หนังสื อ การจัดเรี ยงวัสดุสารนิเทศ เครื องมือช่วยค้นวัสดุสารนิเทศ ส่ วนต่าง ๆ ของ
หนังสื อและการระวังรักษา รายงานทางวิชาการ ขัSนตอนการเขียนรายงาน และรู ปแบบของ
รายงาน หลักเกณฑ์การเขียนบรรณานุกรมและเชิงอรรถ
Prerequisite : None

A study of general knowledge of library usage including university library, information
materials, reference books, book classification, information materials filing, information
material search devices, books layouts, book maintenance, academic report, report writing
process, report forms, bibliography, and footnote writing.
HUM 1002

จิตวิทยาทัว" ไป
3(3-0-6)
General Psychology
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความรู ้ เบืSองต้นเกียวกับจิตวิทยา อิทธิ พลของพันธุ กรรมและสิ งแวดล้อม พัฒนาการ
ของมนุ ษ ย์ สรี ระวิท ยามนุ ษ ย์ การรั บ รู ้ แ ละการเรี ย นรู ้ เชาวน์ ปั ญญา อารมณ์ การจู ง ใจ
บุคลิกภาพและการปรับตัว สุ ขภาพจิต
Prerequisite : None

A study of general knowledge of psychology including influence of hereditary and
environment, development of human beings, physiology, acknowledgement and learning,
intelligence, inducement, personality, adaptation, and mentality.
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HUM 1007

พืนE ฐานอารยธรรมไทย
3(3-0-6)
Foundations of Thai Civilization
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความหมายของอารยธรรมและวัฒนธรรม พืSนฐานทางประวัติศาสตร์ ไทย พืSนฐาน
อารยธรรมไทยด้านสังคม เอกลักษณ์ ค่านิยม ประเพณี และการปกครอง ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
ลัทธิ ความเชื อและศาสนา ด้านภาษาและวรรณคดี ไทย ด้านศิลปกรรม และ การอนุ รักษ์
ส่ งเสริ มวัฒนธรรมและ อารยธรรมไทย
Prerequisite : None
A study of meaning of civilization and culture. Foundations of Thai History. Foundations
of Thai civilization in terms of social, uniqueness, values, traditions and government,
economy, creed, beliefs and religions ,.Thai language and literature ,fine arts including
conservation of Thai culture and civilization

กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
SOC 1004
มนุษยสั มพันธ์
3(3-0-6)
Human Relations
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกี ยวกับความสําคัญ ธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุ ษย์ หลักจิตวิทยาและทฤษฎี ที
เกี ย วข้อ งกับ วิ ช ามนุ ษ ยสั ม พัน ธ์ แรงจู ง ใจสํ า หรั บ มนุ ษ ยสั ม พัน ธ์ ใ นหน่ ว ยงาน มนุ ษ ย
สัมพันธ์ในหน่ วยงานและครอบครัว ผูน้ าํ กับมนุ ษยสัมพันธ์ มนุ ษยสัมพันธ์ในหน่ วยงาน
ตามพืS น ฐานวัฒนธรรมไทย หลัก ธรรมทางศาสนากับ มนุ ษ ยสั ม พัน ธ์ การฝึ กอบรมเพื อ
มนุษยสัมพันธ์
Prerequisite : None
A study of importance, nature and behaviors of human beings, principles of philosophy
and human relations theories, job motivation and human relations for career and daily
life, leadership and human relation, basic human relations in Thai culture, religious
principles and human relation, and training for human relations.
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SOC 1008

การพัฒนาคุณภาพชี วติ และสั งคม
3(3-0-6)
Life and Social Skills
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกียวกับปรัชญาและหลักธรรมในการดํารงชี วิตและการทํางานของบุคคล การสร้างแนวคิด
และเจตคติ ต่อตนเอง ธรรมะกับการสร้ างคุ ณภาพชี วิต บทบาทหน้าที และความรั บผิดชอบต่ อ
ตนเองและผูอ้ ืน การบริ หารตนให้เข้ากับชี วิตและสังคม และการปรั บตนเพือร่ วมกิ จกรรมทาง
สังคม เทคนิคการครองใจคน และการสร้างผลผลิตในการทํางานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
Prerequisite : None
A study of doctrines and philosophy for working and daily life .Self-creative attitude for
lives. Dhamma and quality of life. Roles , duties and responsibilities towards oneself and
others. Self-management and adjustment for social activities . Human relation techniques.
Work productivity and efficiency

SOC 1017

กฎหมายการค้ า
3(3-0-6)
Commercial Law
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความหมาย ประเภท ทีมา และหลักทัว ไปของกฎหมาย ประเภทของสัญญา สัญญาจ้าง
แรงงาน สัญญาจ้างทําของ กฎหมายลิ ขสิ ทธิa สิ ทธิ บตั รกฎหมายเกี ยวกับการจัดตัSงบริ ษทั
ห้างหุ ้นส่ วน กฎหมายคุ ม้ ครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายโรงงาน เช็ค ตัว
แลกเงิน และตัวสัญญาใช้เงิน
Prerequisite : None
A study of definitions ,origins, types,orisins and general principles of law which are
regarding types of contract. Employment agreement. Hire of labor agreement. Hire of
goods agreement. Copy right and patent law. Company and partnership establishment.
Labor protection law. Social security law. Factory act. Check. Bill of exchange.
Promissory note.
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กลุ่มวิชาภาษา
THA 1001
ภาษาไทยเพือ" การสื" อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ กษาพืSน ฐานการใช้ภ าษาไทยเพื อการสื อสาร หลัก การฟั ง การจับใจความจากการฟั ง
หลักการอ่าน การจับใจความจากการอ่าน วิเคราะห์ความจากการฟังและการอ่าน หลักการ
พูดในที ชุมชน การพูดในสถานการณ์ ต่า ง ๆ หลักการเขี ยนข้อความ การเขี ยนรายงาน
หนังสื อราชการ การเขี ยนสรุ ปความและการเขี ยนประเภทต่างๆ การพัฒนาทักษะการ
สื อสารโดยใช้ภาษาเป็ นเครื องมือ
Prerequisite : None
A study of fundamental Thai for communication, a practice of listening,
speaking, reading and writing skill in several situations, and a development of
communication skills by using language as a tool.

THA 1002

วรรณคดีศึกษา
3(3-0-6)
Literature Studies
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ ก ษาวรรณคดี ไ ทยในด้า นความหมาย ประวัติ บ่ อเกิ ด คุ ณ ค่ า ของวรรณคดี ไ ทย ที มี
อิทธิ พลต่อศิ ลปวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตไทย อ่านและวิเคราะห์ ประเมินค่าวรรณคดี
ไทยเรื อง ต่าง ๆ เช่น รามเกียรต์ ขุนช้างขุนแผน นิทานพืSนบ้าน
Prerequisite : None
A study of thai literature, in terns of meanings, histories, values. Read,
analyses and assess Thai literature.
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THA 1003

การพูดและการเขียนเชิ งวิชาชี พ
3(3-0-6)
Speaking and Writing for Career
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ ก ษาหลัก และขัSน ตอนการพู ด ฝึ กทัก ษะการพู ด จากสถานการณ์ จ าํ ลองที ก ํา หนดให้
รวมทัSงฝึ กมารยาท และบุคลิกภาพทีดีของผูพ้ ูด หลักและขัSนตอนการเขียน ฝึ กทักษะการ
เขียนประเภทต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับงานวิชาชี พ ฝึ กทักษะการใช้ภาษาในการพูดและ
การเขียนทีเกียวข้องกับงานอาชีพ
Prerequisite : None
A study of principles and steps of speaking Practice speaking skill in several situation
including manners and personalities. Study principles and steps of writing. Practice
writing in different styles for future careers properly.

ENL 1001

ภาษาอังกฤษทัว" ไป
3(3-0-6)
General English
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาศัพท์ โครงสร้ างไวยากรณ์ และสํานวนภาษาอังกฤษ ฝึ กทักษะ การฟั ง การพูด การ
อ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษทีใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
Prerequisite : None
A study of English vocabulary, structures and idioms as well as a practice of listening,
speaking, reading and writing skills in several situations.

ENL 1002

ภาษาอังกฤษเพือ" อาชี พ
3(3-0-6)
English for Career
วิชาบังคับก่ อน : ENL 1001 ภาษาอังกฤษทัว" ไป
ศึกษาศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ และสํานวนภาษาอังกฤษ และพัฒนาทักษะการฟัง การพูด
การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษทีใช้ในการประกอบอาชีพ
Prerequisite : ENL 1001 General English
A study of English vocabulary, structures and idioms as well as develop listening,
speaking, reading and writing skills to serve needs of learners in their future careers.
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ENL 2003

สนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
วิชาบังคับก่ อน : ENL 1001 ภาษาอังกฤษทัว" ไป
ศึ ก ษาศัพ ท์ รู ป แบบภาษาอัง กฤษที ใ ช้ใ นการสนทนา ฝึ กทัก ษะ การฟั ง และการพูดใน
สถานการณ์ต่าง ๆ การสนทนาทางโทรศัพท์ การเชืS อเชิ ญและการนัดหมาย การบอกทีตS งั
และทิ ศทาง การสนทนาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ในสังคม การบรรยายเหตุ การณ์ ในอดี ต
ปั จจุบนั และแผนการอนาคต
Prerequisite : ENL 1001 General English
A study of English vocabulary and phrases in everyday conversations. Practice listening
and speaking skills in several situations such as telephoning, making invitations and
appointment, and telling location and directions. How to describe past, present and future
events.

ENL 2006

การพูดภาษาอังกฤษในทีช" ุ มชน
3(3-0-6)
English for Public Speaking
วิชาบังคับก่ อน : ENL 1001 ภาษาอังกฤษทัว" ไป
ศึกษารู ปแบบ คําศัพท์ สํานวน และโครงสร้างภาษาอังกฤษทีใช้สาํ หรับการพูดในทีชุมชน
พัฒนาทักษะการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ การพูดประกาศ การกล่าวสุ นทรพจน์ การกล่าว
ไว้อาลัย และการกล่าวแสดงความยินดี
Prerequisite : ENL 1001 General English
A study of english vocabularies, idioms and structures for public speaking. Develop
speaking skill in several situations: announcement, speech, and congratulations.

ENL 2007

ภาษาอังกฤษเพือ" การสื" อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
วิชาบังคับก่ อน : ENL 1001 ภาษาอังกฤษทัว" ไป
ศึกษารู ปแบบของภาษาอังกฤษทีใช้ในการสื อสาร พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียน เพือใช้ในการสื อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
Prerequisite : ENL 1001 General English
A study of English vocabulary, idioms and structures as well as a practice of listening,
speaking, reading and writing for everyday uses.
มคอ.02

31

ENL 2008

ภาษาอังกฤษในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
English for Everyday Use
วิชาบังคับก่ อน : ENL 1001 ภาษาอังกฤษทัว" ไป
ศึกษาศัพท์ สํานวน และโครงสร้างภาษาอังกฤษ ฝึ กทักษะการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียน เพือใช้สือสารในชีวติ ประจําวัน
Prerequisite : ENL 1001 General English
A study english vocabularies, idioms and structures as well as practice listening,
speaking, reading and writing for everyday use.

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
SCI 1003
เคมีในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Chemistry in Daily Use
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกียวกับ สารเคมีทีใช้ในชีวติ ประจําวัน สารเติมแต่งอาหาร ยาทีใช้ในชีวิตประจําวัน
เครื องสําอาง สารซักล้าง นํSาดืม นํSาใช้ สารสังเคราะห์ ยาง และสารทีทาํ ให้เกิดพิษภัยต่าง ๆ
Prerequisite : None
A study of chemicals substances, chemicals additives in food, medicines in daily use,
cosmetics, detergents, processing drinking water, rubber and others synthetic poisoning
substance.
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SCI 1012

สิ" งแวดล้ อมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resources Management
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกียวกับ ความรู ้พSืนฐานทางสิ งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยา
และสมดุลธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุ รักษ์สิ งแวดล้อม วิธีการกําจัดสาร
ปนเปืS อนในสิ งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ งแวดล้อม การบริ หารจัดการเพือพัฒนา
สิ งแวดล้อมแบบผสมผสาน
Prerequisite : None
A study of the environment knowledge of ecology and administration of ecology and
administration of the balance of life in the environment, natural resources, conservation ,
ways to remove environmental contamination, human impacts on the environment and
evaluation of environmental, administration and management methods.

SCI 1014

วิทยาศาสตร์ ในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Use
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกียวกับ ความหมายของวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ การวัดและหน่วยวัด ทฤษฎี
วิวฒั นาการและพันธุ กรรมของสิ งมีชีวติ คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า การใช้ประโยชน์ จากพลังงาน
ไฟฟ้ าและนิวเคลียร์ สารเคมีในชีวติ ประจําวัน
Prerequisite : None
Scientific meanings and procedures, standard units Of measurement, evolution and
phylogeny of living things, electro-magnetic spectrum, the use of electrical and nuclear
energy and the chemicals for everyday use.
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SCI 1015

มนุษย์ และวิทยาศาสตร์ กายภาพ
3(3-0-6)
Human and Physical Science
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกียวกับ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ การวัดและหน่วยวัดทาง
วิทยาศาสตร์ โลก ระบบจักรวาล พลังงานและเชืSอเพลิง คลืนและสเปกตรัมของคลืน
แม่เหล็กไฟฟ้ า แสง สี และเสี ยง สารเคมีในชีวติ ประจําวัน ไฟฟ้ าและเครื องใช้ไฟฟ้ า
ในบ้าน
Prerequisite : None
A study of scientific method and innovation measurement and Unit World Cosmos
Energy and Fuel Wave, Electromagnetic Spectrum Light Colour and Sound Chemistry
in-Life Electric and Home Appliances.

MTH 1011

คอมพิวเตอร์ พนืE ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Computer
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกียวกับ วิวฒั นาการของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ขนาดต่างๆ ระบบการประมวลผล
ด้วยคอมพิวเตอร์ ตรรกศาสตร์ ภายในเครื องคอมพิวเตอร์ ขัSนตอนการทํางานของ
โปรแกรม การใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ ทีเหมาะสมและการใช้คอมพิวเตอร์ ทีเหมาะสม
กับงาน
Prerequisite : None
A study of innovation of computer, computer’s sizes, computer processing system, logic
in computer, processes of programs, use of suitable computer language and use suitable
computer for work.
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MTH 1015

อินเทอร์ เน็ตและพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ พนืE ฐาน
3(2-2-5)
Fundamentals of the Internet and E-Commerce
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกียวกับ ความรู ้พSืนฐานเกียวกับอินเทอร์ เน็ตและพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคและ
เครื องมือสําหรับอินเทอร์ เน็ต เวิร์ลไวด์เว็บ การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ พาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในอินเทอร์ เน็ต ความปลอดภัยในอินเทอร์ เน็ต โปรแกรมประยุกต์
ด้านอินเทอร์ เน็ตและเวิร์ลไวด์เว็บ
Prerequisite : none
A study of fundamentals of internet and e-commerce, techniques and instruments for
internet, world wide web, design and development of website, e-commerce on internet,
applied programs on internet and world wide web.

กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
PED 1027
ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความรู ้ทวั ไป ปฏิบตั ิทกั ษะพืSนฐานการลีลาศจังหวะต่าง ๆ สร้างเสริ มสมรรถภาพทาง
กาย และกฎระเบียบ กติกา มารยาทของการลีลาศ
Prerequisite : None
Acquiring general knowledge and basic skills for the various forms of dance. Striving for
physical excellence, adhering to the rules of the dance.
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REC 1001

นันทนาการเพือ" คุณภาพชี วติ
1(0-2-1)
Recreation for Quality of Life
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความรู ้และทักษะทัว ไป เกียวกับกิจกรรมนันทนาการเพือสุ ขภาพกายและจิตใจ ฝึ ก
การจัดกิ จกรรมนัน ทนาการที ป ลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและความมี นS าํ ใจ เพื อพัฒนา
คุณภาพชีวติ
Prerequisite : None
A study of general knowledge and skills about recreation activities to strengthen the
physical and mental health. A training of recreation activities organization to instill
morale, ethics and compassion to improve the quality of life.

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพืนE ฐานวิชาชี พ
ART 1101
วาดเส้ น
2(1-2-3)
Drawing
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับวัสดุ และอุปกรณ์ในการวาดเส้น ขัSนตอนการวาดเส้น การวัด
ระยะ การวาดเส้นจากหุ่ นปลาสเตอร์ รูปเรขาคณิ ต รู ปคน การวาดเส้นจากหุ่ นจริ ง รู ปคน
รู ปสัตว์ และสิ งของต่างๆ เน้นการแสดงออกด้วยเส้น ค่านํSาหนัก
Prerequisite : None
Study and train in the drawing materials and equipment, the drawing procedure, the
measurement, the drawing from plaster models, geometrical models, figures, animals and
things, focusing on the expressions with lines and values.
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ART 1102

องค์ ประกอบศิลปะ
2(1-2-3)
Composition
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ ก ษาและฝึ กปฏิ บ ตั ิ เกี ยวกับ องค์ป ระกอบของศิ ล ปะ (Visual Elements) หลัก การจัด
องค์ประกอบศิลปะ (Principal of Design in Visual Arts) หลักการจัดองค์ประกอบศิลปะ
ตามหัวข้อทีกาํ หนดให้
Prerequisite : None
Study and training in the composition of visual elements, principles of design in visual
art . Practice in the subject with visual elements.

ART 1103

กายวิภาค
2(1-2-3)
Anatomy
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเรื องกระดูก และกล้ามเนืSอของคนและสัตว์ การทํางานของกระดูกและ
กล้ามเนืS อ สัดส่ วนและรู ปลักษณะร่ างกายคน และสัตว์ กริ ยาท่าทางและการเคลื อนไหว
ของคนและสัตว์
Prerequisite : None
Study and train in the humans and animal bones and the muscles, the working of the
bones and muscles, proportion and bodies of human figure and animals, the manner and
the movement of humans and animals.

ART 1105

ประวัติและแบบอย่ างศิลปะ
2(2-0-4)
History and Style of Arts
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความเป็ นมาของศิลปะสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยฟืS นฟู
ศิลปะวิทยา และสมัยใหม่ เน้นการศึกษารู ปแบบเนืSอหาและวิธีการทางศิลปกรรม
Prerequisite : None
Study the history of art in prehistoric, ancient, mediaeval, Renaissance and modern art
with emphasis on forms, contents and methods of art.
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ART 2106

ประวัติและแบบอย่ างศิลปะไทย
2(2-0-4)
History and Style of Thai Arts
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความเป็ นมาของศิลปะไทยสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยก่อนศิลปะไทย สมัยศิลปะ
ไทย เน้นการศึกษารู ปแบบ เนืSอหา และวิวฒั นาการทางศิลปะไทย
Prerequisite : None
Study the prehistoric art of Thailand. Ancient Thai Contemporary Art with a focus on
form, content and evolution of the Thai art.

ART 3107

สุ นทรี ยศาสตร์ และศิลปวิจารณ์
2(2-0-4)
Aesthetics and Art Criticism
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความหมายและความสําคัญของสุ นทรี ยศาสตร์ แนวคิ ดเกี ยวกับความงามของนัก
ปรัชญาสมัยต่าง ๆ ความหมายและความสําคัญของการวิจารณ์ ศิลปะ ทฤษฎี การวิจารณ์
ศิลปะแบบต่าง ๆ
Prerequisite : None
Study the meaning and importance of aesthetics, ideas about the beauty of various
modern Philosophers, the meaning and importance of art criticism, different the aiffesent
theory of art criticism.
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กลุ่มวิชาชี พบังคับ
THP 1213
จิตรกรรมไทย 1
4(1-9-2)
Thai Painting 1
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ความรู ้ พSืนฐานงานจิตรกรรมไทย วัสดุ อุปกรณ์และเทคนิ คการนําเสนองานจิตรกรรมไทย
แบบโบราณ การเขียนภาพบุ คคล รู ปแบบเครื องแต่งกาย นาฏลักษณ์ แบบขนบประเพณี
การแสดงออกทางสกุลช่างจิตรกรรมไทย
Prerequisite : None
The basics of Thai traditional painting. The process of preparing meterials, the use of
techniques in painting humans, clothes, accessories, actions of the character in the
traditional style. Learn how artists in the past represented art in the painting.
THP 1214

จิตรกรรมไทย 2
4(1-9-2)
Thai Painting 2
วิชาบังคับก่ อน : THP 1213 จิตรกรรมไทย 1
การสร้างสรรค์รูปแบบภาพ อมนุษย์ ภาพยักษ์ ภาพลิง วรรณกรรมและรู ปแบบทางประติมานวิทยา รามเกียรติaกบั การนําเสนอองค์ประกอบในงานจิตรกรรมไทย
Prerequisite : THP 1213 Thai Painting 1
The creation of Thai painting. Draw a demons, monkeys and mythical living things. The
literature and form of iconography. The expression of the Ramakien epic in Thai painting.

THP 1215

ลวดลายไทย
3(1-4-4)
Thai Ornament
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
อิทธิ พลและวิวฒั นาการรู ปแบบของลายไทย แม่ลายไทย การผูกลวดลายเครื อเถาเบืSองต้น
การจัดองค์ประกอบและการนําไปใช้ การสร้างมิติปริ มาณในลายไทย
Prerequisite : None
The influence and the development of style in Thai Pattern and Thai prototypical
patterns. The separation of branches in Thai pattern and the ways of using it. The
basics of Thai pattern drawing and brining dimension and volume in the pattern.
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THP 1216

ลวดลายเพือ" งานศิลปะไทย
3(1-4-4)
Ornament for Thai Art
วิชาบังคับก่ อน : THP 1215 ลวดลายไทย
ลวดลายไทยประกอบภาพและเรื อง โครงสร้างองค์ประกอบของลายกับการผูกลวดลายไทย
ทีซบั ซ้อนบนพืSนทีขนาดใหญ่ เทคนิคช่างสิ บหมู่กบั รู ปแบบการแสดงออกของลวดลายไทย
การออกแบบลวดลายประดับตกแต่งงานศิลปกรรม
Prerequisite: THP 1215 Thai Ornament
The Thai pattern about the picture and story. The structure of Thai pattern in more
complex level and in bigger frames. The techniques of Chang Sib Moo (Thai Royal
Artisans) and the style of expression in Thai pattern. Design Thai pattern for decorating
art works.

THP 1217

วาดเส้ นแบบอุดมคติไทย
3(1-4-4)
Thai Drawing in Idealistic
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
แนวคิดและการแสดงออกด้วยเส้นในงานศิลปกรรมไทย การถ่ายทอดรู ปแบบอุดมคติจาก
รู ปทรงต่างๆ การสร้างสรรค์รูปแบบจินตนาการของช่างไทย การวาดเส้นองค์ประกอบ
จิตรกรรมไทยแบบประเพณี การวาดเส้นสร้างสรรค์องค์ประกอบศิลปะไทยแบบร่ วมสมัย
Prerequisite: None
The concept of drawing in Thai art. The expression of ideaology from forms. Creation of
the style of Thai craftmen’s imagination. Draw and arrange the composition in the
traditional style and creat a comtemporary composition.
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THP 2218

สถาปัตยกรรมไทยศึกษา
3(1-4-4)
Thai Architecture Studies
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ความรู ้ พSืนฐานทางสถาปั ตยกรรมไทย การเขียนแบบสถาปั ตยกรรมไทย พืSนทีใช้สอยกับ
รู ปแบบสถาปั ตยกรรมไทยประเภทต่างๆ องค์ประกอบทางโครงสร้ าง และเครื องประดับ
ตกแต่งสถาปั ตยกรรมไทย
Prerequisite: None
The basics of Thai architechture. Learn how to sketch the Thai architech.
The use of space and the shape in all kinds of Thai architechture. The composition of the
construction and the decoration in the Thai architechture.

THP 2219

องค์ ประกอบจิตรกรรมไทย
3(1-4-4)
Thai Painting Composition
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
รู ปแบบการจัดองค์ประกอบงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี โครงสร้างองค์ประกอบ
ภาพรวมจิตรกรรมฝาผนังสมัยต่างๆ ขนบวัฒนธรรมกับการจัดวางรู ปทรง องค์ประกอบ
ภาพแบบพรรณาเรื องกับสิ งแวดล้อม การจัดองค์ประกอบรู ปแบบสัญลักษณ์
Prerequisite : None
The style and the composition in Thai traditional painting. The structure of composition
in ancient Thai mural painting of each period. The culture of the arrangment of the forms
and the composition of the enviroment. The arrangment of symbolism composition.

THP 2220

ลายปิ ดทองรดนําE
2(1-2-3)
Thai Lacquer and Gilt
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
รู ปแบบองค์ประกอบงานปิ ดทองรดนํSาของไทย การผูกภาพลายทองรดนํSา วัสดุอุปกรณ์
และเครื องมือ ขัSนตอนและเทคนิควิธีการทํางานปิ ดทองรดนํSาในปั จจุบนั
Prerequisite : None
The style of composition in Thai lacquers work. Design patterns for lacquers work.
Materials, tools, process and technique in Thai lacquers work in the present day,
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THP 2221

จิตรกรรมไทย 3
4(1-9-2)
Thai Painting 3
วิชาบังคับก่ อน : THP 1214 จิตรกรรมไทย 2
คติ นิยมวรรณกรรมทางพุทธศาสนาต่อการสร้ างรู ปในงานจิ ตรกรรมไทย การเตรี ยมพืSน
ภาพและสี ในจิ ตรกรรมไทยแบบประเพณี รู ปแบบและการแสดงออกของภาพธรรมชาติ
สถาปั ตยกรรมในงานจิตรกรรมไทย ศึกษาและค้นคว้าภาพจิตรกรรมไทยโบราณ
Prerequisite : THP 1214 Thai Painting 2
The ideaology of Buddhism’s literature to creat a Thai painting. The process of preparing
ground and colours in Thai traditional painting. The forms and the expresssion in natural
enviroments and architechtures in Thai painting. Research and study about Thai ancient
painting.

THP 2222

จิตรกรรมไทย 4
4(1-9-2)
Thai Painting 4
วิชาบังคับก่ อน : THP 2221 จิตรกรรมไทย 3
THP 2219 องค์ ประกอบจิตรกรรมไทย
แนวคิดการออกแบบภาพจิตรกรรมฝาผนัง รู ปแบบการนําเสนอข้อมูลการเขียนภาพ
จิตรกรรมไทย การเขียนภาพจิตรกรรมไทยในพืSนทีขนาดใหญ่
Prerequisite : THP 2221 Thai Painting 3
THP 2219 Thai Painting Composition
The concept, the content and the design of Thai mural painting. The style of
representing information in Thai painting. The process of painting in a big area
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THP 3223

เทคนิคจิตรกรรมไทยร่ วมสมัย
2(1-2-3)
Thai Contemporary Painting Techniques.
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ทดลองเทคนิคกระบวนการ การสร้างผิว การสร้างบรรยากาศ การสร้างรู ปทรง ด้วยเทคนิค
วิธีการทางด้านงานจิตรกรรมไทยทีมีความร่ วมสมัยในปั จจุบนั ทดลองใช้วสั ดุทีหลากหลาย
ประเภทไม้ ปูน กระดาษ ผ้าและอืนๆ
Prerequisite : None
Experiment the techniques and process of making a ground, an atmosphere and shapes by
contemporary Thai painting techniques. Experiment to use other kinds of material such as
wood, concrete, paper, fabrics and other materials.

THP 3224

จิตรกรรมไทยกับศิลปประยุกต์
3(1-4-4)
Thai Painting and Applied Art
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
พัฒนาการและประเภทงานศิลปประยุกต์ของไทย การศึกษาวิเคราะห์ผลงานของครู ช่างใน
อดีต การออกแบบตกแต่งงานประณี ตศิลป์ ผลิตภัณฑ์ และมัณฑนศิลป์ ไทย
Prerequisite : None
The history and the influence of all kinds of Thai applied art. Study and analyze art
works of craftsmen in the past. Design Thai applied art with product decoration.

THP 3225

จิตรกรรมไทย 5
4(1-9-2)
Thai Painting 5
วิชาบังคับก่ อน : THP 2222 จิตรกรรมไทย 4
อิทธิ พลตะวันตกกับงานจิตรกรรมไทย การแสดงเนืS อหาทีสะท้อนภาพอิทธิ พลทางสังคม
ประวัติศาสตร์ และสภาพแวดล้อม การใช้รูปสัญลักษณ์ ในการสะท้อนความ การค้นคว้า
ทดลองหารู ปแบบและกระบวนการในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยทีมีความร่ วมสมัย
ปั จจุบนั
Prerequisite : THP 2222 Thai Painting 4
The western influence and Thai painting. The expression of content that reflects the
image of the society, history and enviroment. The use of symbols to reflect the meaning.
Research and experiment the style and process of creating contemporary Thai painting.
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THP 3226

THP 3227

THP 3228

จิตรกรรมไทย 6
4(1-9-2)
Thai Painting 6
วิชาบังคับก่ อน : THP 3225 จิตรกรรมไทย 5
การกําหนดเนืSอหา แนวเรื อง เพือการแสดงออกทีสอดคล้องกับสังคมปั จจุบนั ศึกษา
วิเคราะห์ คุณค่าด้านเนืSอหาและรู ปทรงจากงานศิลปกรรมไทยร่ วมสมัย นํามาปรับใช้
เพือให้เกิดผลทางการแสดงออกทีตรงตามเป้ าหมาย
Prerequisite : THP 3225 Thai Painting 5
The content and theme that represent the society in the present. Analyze the content and
form in modern Thai art and adapt it into the work to represent the goals of learning.
การอนุรักษ์ งานศิลปกรรมไทย
2(2-0-4)
Conservation of Thai Traditional Art
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
หลักการและแนวคิดการอนุ รักษ์งานศิลปกรรมวิธีการและขัSนตอนการอนุ รักษ์งาน
ศิลปกรรมไทยในแขนงต่างๆ เน้นศึกษาการอนุ รักษ์งานจิตรกรรมไทย
Prerequisite : None
Principle and idea in art conservation. Approach and process in conservation of Thai art in
other different branch. Focus on conservation of Thai painting.
การวิจัยทางศิลปกรรม
2(2-0-4)
Research in Art
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
หลักและวิธีการวิจยั ประเภทของการวิจยั การเขียนโครงการวิจยั ทางศิลปกรรม การศึกษา
ค้นคว้าข้อมูล การวิเคราะห์และสรุ ปผล การเขียนรายงานวิจยั ทางศิลปกรรม
Prerequisite: None
Research principle and approach. Types of research. Process of writing an artistry
research project. Study and research on information. Analyst and summarize the results.
Write a report in artistry research.
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THP 4229

จิตรกรรมไทย 7
4(1-9-2)
Thai Painting 7
วิชาบังคับก่ อน : THP 3226 จิตรกรรมไทย 6
การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไทยทีแสดงผลสัมฤทธิa ของรู ปทรง เนืS อหา เทคนิ ควิธีการ ที
แสดงคุ ณค่าของงานจิตรกรรมไทยได้ตามกรอบทีกาํ หนดไว้ พร้ อมทัSงนําเสนอในรู ปแบบ
โครงงานจิตรกรรมไทยและเอกสารประกอบโครงงาน
Prerequisite : THP 3226 Thai Painting 6
Creat a work of Thai painting by using the form, content and techniques that show the
value of the work in the concept. Also, present the theme of Thai painting project
including the documents about the project.

THP 4230

ศิลปนิพนธ์
6(0-18-0)
Art Thesis
วิชาบังคับก่ อน : THP 4229 จิตรกรรมไทย 7
การปฏิ บ ตั ิ ง านตามโครงการศิ ล ปนิ พนธ์ สาขาวิชาจิ ตรกรรมไทย ที เป็ นลักษณะเฉพาะ
บุคคล และได้รับการอนุ มตั ิจากคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อศิลปนิ พนธ์ ประกอบด้วย
ผลงานจิตรกรรมไทย เอกสารอธิ บายกระบวนการสร้างสรรค์งานตามระเบียบว่าด้วยการทํา
ศิลปนิพนธ์ และการนําเสนอผลงานสู่ สาธารณะในรู ปแบบการจัดนิทรรศการศิลปะ
Prerequisite : THP 4229 Thai Painting 7
Student have to present a project theme of painting to the judges who will be teachers in
the Thai painting department. The judges will discuss and decide weather the student’s
project will be approved or not . After the project has been approved by the judges,
student will start to work on their project which includes a big piece of painting,
documents explanning about the project and the project presentation.
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กลุ่มวิชาชี พเลือก
กลุ่มวิชาการฝึ กงาน
THP 2301

การเตรียมการฝึ กงาน
1(0-2-1)
Preparation On The Job Training
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกียวกับความรู ้พSืนฐานทีจาํ เป็ นสําหรับการไปปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ
การพัฒนาบุคลิกภาพ และเตรี ยมความพร้อมเพือสังคมการทํางาน
Prerequisite : None
Study the basic knowledge required to work for establishing of Personality
development and preparation for social work

THP 2302

การฝึ กงาน
4(0-30-0)
On The Job Training
วิชาบังคับก่ อน : THP 2301 การเตรียมการฝึ กงาน
การศึกษาทีเน้นการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ นักศึกษาจะต้องเข้าฝึ กปฏิบตั ิงาน เต็ม
เวลาในหน่ ว ยงานนัSน โดยมี พ นัก งานที ป รึ ก ษาที อ งค์ ก รมอบหมายให้ ท ํา หน้ า ที ดู แ ล
รับผิดชอบการปฏิ บตั ิงานของนักศึกษา มีการกําหนดลักษณะงาน แผนการปฏิ บตั ิ งานให้
นักศึกษา
หมายเหตุ 1. ระยะเวลาการฝึ กงานไม่นอ้ ยกว่า 200 ชัว โมง หรื อ
1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
2. การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็ น
พ.จ.หรื อ S – พอใจ (Satisfactory) และ
ม.จ. หรื อ U – ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
Prerequisite : THP 2301 Preparation On The Job Training
The study is focused on workers in the workplace. Students will need to practice full time
in the agency with a staff advisor organization. Students will be given commission based
on their performance. The characterization and action plans for students are as follows:
Notation
1. Period of training at least 200 hours or a summer semester.
2. Assessment scores for students to be S - (Satisfactory) and U - Unsatisfactory)
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THP 3303

THP 3304

สั มมนางานจิตรกรรมไทย
2(2-0-4)
Thai Painting Seminar
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
สัมมนาภายในความควบคุ มและชีS แนะของกลุ่มอาจารย์หรื อผูม้ ีประสบการณ์ โดยนําเอา
หัวข้อปั ญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึSนอันเกี ยวเนื องกับงานจิตรกรรมไทยทีจะเป็ นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทย และการประกอบอาชีพของนักศึกษา
Prerequisite : None
Conduct a Seminar to get guidance from teachers or experts. Discuss problems on
different topics. Build a connection with product design that will be useful for develop
Thai painting creations of students.

กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
การเตรียมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation Co-operative Education
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
หลัก การและแนวคิ ด เกี ย วกับ สหกิ จศึ ก ษา กระบวนการและขัSน ตอนของสหกิ จ ศึ ก ษา
ระเบียบข้อบังคับทีเกี ยวข้องกับสหกิ จศึกษา ความรู ้ พSืนฐานและเทคนิ คในการสมัครงาน
อาชี พ เช่ น การเลื อกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์
งานอาชีพความรู ้พSืนฐานทีจาํ เป็ นสําหรับการไปปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ การเขียน
รายงานการปฏิบตั ิงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพือสังคมการทํางาน การเตรี ยมความพร้อมสห
กิจศึกษา
Prerequisite : None
Study the guiding principles of cooperative education and its processes and progression,
as well as its regulations. Acquire basic knowledge and skills for the process of applying
for a job, such as choosing a suitable place of work, methods of writing letters of
application and preparing for job interviews. Acquire the basic working skills, such as
report writing, to start a job at as specific place of work. Enhance one’s personality to
blend into a working environment and get ready for this type of education.
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THP 4305

สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
Co-operative Education
วิชาบังคับก่ อน : THP 3304 การเตรียมสหกิจศึกษา
การศึกษาทีมุ่งเน้นการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ โดยมีการวางแผนร่ วมกันระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการนักศึกษาจะต้องเข้าไปปฏิบตั ิงานเต็มเวลาเสมือน
เป็ นพนักงานของหน่วยงานนัSนโดยมีพนักงานทีปรึ กษาทีสถานประกอบการมอบหมายให้
ทําหน้าทีดูแลรับผิดชอบการปฏิบตั ิงานของนักศึกษา มีการกําหนดลักษณะงาน แผนการ
ปฏิบตั ิงานให้กบั นักศึกษา นักศึกษาจะต้องจัดทํารายงานภายหลังเสร็ จสิS นการปฏิบตั ิงาน
หมายเหตุ
1. ระยะเวลาการฝึ กงานไม่นอ้ ยกว่า 16 สัปดาห์ หรื อ 1 ภาคการศึกษาปกติ
2. การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็ น
พ.จ. หรื อ S – พอใจ (Satisfactory) และ
ม.จ. หรื อ U – ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
Prerequisite : THP 3304 Preparation Co-operative Education
The study focuses on workers in the workplace. It should be implemented by a joint
planning between the institutions and establishments. Students will need to work full time
as an employee of the agency with a staff advisor at the establishment. Students will be
given commission based on their performance. Characterization and action plans for
students is as follows. Students must prepare a report after the completion of work.
Notation
1. Period of training at least one semester.
2. Assessment scores for students to be S - (Satisfactory)and
U – (Unsatisfactory)
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THP 2308

THP 3309

กลุ่มวิชาชี พเลือกทัว" ไป
จิตรกรรมไทยแบบประเพณี
3(1-4-4)
Traditional Thai Painting
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ความรู ้พSืนฐานงานจิตรกรรมไทย การเขียนภาพ กนก นารี กระบี คชะ เทคนิควิธีการเขียน
ภาพระบายสี งานจิตรกรรมไทยทีมีรูปแบบขององค์ประกอบตามแบบโบราณ
Prerequisite : None
The basic knowledge of Thai Painting. The process to draw Kanok Nari Krabi and Kasha.
Techniques and process of drawing and painting Thai Painting in Thai ancient painting
composition.
จิตรกรรมไทยประยุกต์
3(1-4-4)
Applied Thai Painting
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การออกแบบงานประยุกต์ศิลปะไทย ผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ อิทธิ พล ความเชือ แนวคิด
รู ปแบบ และเทคนิควิธีการสร้างงาน การกําหนดแนวคิดและประยุกต์ผลงานให้เหมาะสม
กับสังคมปั จจุบนั
Prerequisite : None
The design of applied Thai art and many kinds of products. The influences of the
beliefes ,the concept, the style and techniques to creat an art work and adapt it to the
present day society.
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THP 3310

จิตรกรรมไทยร่ วมสมัย
3(1-4-4)
Contemporary Thai Painting
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
เนืSอหา การแสดงออกทางรู ปทรง เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิ นไทยในอดีตถึง
ปั จจุบนั การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยทีแสดงออกถึงเนืSอหา รู ปทรง องค์ประกอบ
เทคนิควิธีการ และการใช้วสั ดุทีมีเป้ าหมายในแนวทางศิลปกรรมไทยร่ วมสมัย
Prerequisite: None
The content and the representation of the shapes and techinigues. Learn the
way how Thai artists in the past and the present creat a piece of art work. The
creation of Thai painting that representing the content, the shape, the compostion,
techniques and the use of meterial in contemporary Thai art.

THP 3311

องค์ ประกอบศิลปะไทยร่ วมสมัย
3(1-4-4)
Contemporary Thai Art Composition
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การสร้างองค์ประกอบศิลปะไทยร่ วมสมัยตามหัวข้อและเฉพาะบุคคล โดยการใช้ทศั นธาตุ
และหลัก การจัด องค์ ป ระกอบศิ ล ป์ เน้ น กระบวนการสร้ า งสรรค์ ที ป ระสานกัน ของ
แนวความคิด รู ปแบบ และเทคนิควิธีการ อย่างมีเอกภาพและคุณค่าทางศิลปะ ตลอดจนการ
วิเคราะห์ปัญหาในการสร้างสรรค์
Prerequisite : None
Create an art composition in contemporary Thai art for each topics and students by using
visual element and concept of art composition. Focus on creating process that connects
with the concept , style and technique. Show the unity and the value of art. Also, analyst
the problem in creating an art work.
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THP 3312

คอมพิวเตอร์ เพือ" งานศิลปะ
3(1-4-4)
Computer for Art
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปต่างๆในงานออกแบบ เพือการประยุกต์ใช้ในการออกแบบและสร้าง
งานศิลปกรรม
Prerequisite : None
The process of using various kinds of designing program in design work for applying in
designing and creating an art work.

ART 4324

การเป็ นผู้ประกอบการเพือ" สร้ างธุรกิจใหม่
3(2-3-5)
Entrepreneurship for New Venture Creation
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ ก ษาถึ ง คุ ณ ลัก ษณะ ทัก ษะ บทบาทและความรั บ ผิดชอบของการเป็ นผูป้ ระกอบการ
รู ปแบบของการประกอบธุ รกิ จ กฎหมายหรื อระเบี ยบทีควรทราบในการประกอบธุ รกิ จ
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและจริ ยธรรมของผู ้ป ระกอบการ การจัด ทํา แผนธุ ร กิ จ
ประกอบด้ว ย การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้อ ม การวางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ์ แผนการตลาด
แผนการผลิ ต แผนการบริ หารจัดการ และแผนการเงิ น โดยศึ กษาค้นคว้าและนําเสนอ
แผนงานหรื อโครงการ เพื อ เตรี ยมความพร้ อ มในการสร้ า งธุ รกิ จ และการเป็ น
ผูป้ ระกอบการด้านศิลปะ
Prerequisite : None
Study qualifications, skills, roles, social responsibilities and vocational ethics of
entrepreneurs, forms, laws or regulations relevant to doing business, doing business
plan with analyzing the environment, doing strategic planning, market plan, production
plan, management plan and financial plan. Study and present the plans and or projects to
prepare for creating new ventures and becoming new arts entrepreneurs.
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3.2 ชื" อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
รหัส

ตําแหน่ ง
ทาง
วิชาการ

ชื"อ - นามสกุล

3839900066623

อาจารย์

นายบรรลือ ขอรวมเดช

3800101631381

อาจารย์

นายปราโมทย์ บุญเต็ม

3800100739366

อาจารย์

3160101290474

อาจารย์

5101500034185

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

ศ.บ. ศิลปศึกษา
ศศ.ม. ประวัติศาสตร์ ศิลป์
กศ.บ. ศิลปศึกษา

ค.ม.
นายฉัตรชัย ศิริพนั ธุ์
ศ.บ.
ศ.ม.
นายเฉลิมพล โตสารเดช ศษ.บ.
ศศ.ม.

ศิลปศึกษา
ศิลปะไทย
ศิลปะไทย
ศิลปกรรม
ประวัติศาสตร์ สถาปั ตยกรรม
นายนิ โรจน์ จรุ งจิตวิทวัส ศษ.บ. ศิลปกรรม
ศ.ม. ประยุกต์ศิลปศึกษา

สํ าเร็จ
การศึกษาจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปี
พ.ศ.
2530
2533
2531
2536
2528
2540
2543
2550

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2542
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2549

ภาระการสอน ชม./ปี
การศึกษา
2556

2557

2558

2559

180

180

180

180

450

450

450

450

360

360

360

360

540

540

540

540

450

450

450

450

3.2.2 อาจารย์ ประจํา
รหัส

ตําแหน่ ง
ทาง
วิชาการ

ชื"อ - นามสกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

3600300040635

อาจารย์

นายบรรเจิด ศรี สุข

ศษ.บ ศิลปกรรม

3839900066623

อาจารย์

นายบรรลือ ขอรวมเดช

3800101631381

อาจารย์

นายปราโมทย์ บุญเต็ม

ศ.บ. ศิลปศึกษา
ศศ.ม. ประวัติศาสตร์ ศิลป์
กศ.บ. ศิลปศึกษา
ศิลปศึกษา
ศิลปะไทย
ศิลปะไทย
ศิลปกรรม

3800100739366

อาจารย์

นายฉัตรชัย ศิริพนั ธุ์

3160101290474

อาจารย์

นายเฉลิมพล โตสารเดช

ค.ม.
ศ.บ.
ศ.ม.
ศษ.บ.

นายนิ โรจน์ จรุ งจิตวิทวัส

ศศ.ม. ประวัติศาสตร์ สถาปั ตยกรรม
ศษ.บ. ศิลปกรรม

นายวิชยั รักชาติ

ศ.ม. ประยุกต์ศิลปศึกษา
ศษ.บ ศิลปกรรม

5101500034185

3401800338415

อาจารย์

อาจารย์

สํ าเร็จ
การศึกษาจาก

ปี
พ.ศ.

ภาระการสอน ชม./
ปี การศึกษา
2556 2557
360
360

2558
360

2559
360

180

180

180

180

450

450

450

450

360

360

360

360

540

540

540

540

สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2536

สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล

2542

450

450

450

450

2549
2544

450

450

450

450

2530
2533
2531
2536
2528
2540
2543
2550
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3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ
รหัส

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ

xxxxxxxxxxxxx

อาจารย์

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

ชื"อ - นามสกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

สํ าเร็จ
การศึกษาจาก

ปี
พ.ศ.

นายปั ญญา วิจินธนสาร

ศ.บ.

ศิลปะไทย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2524

ผูเ้ ชี ยวชาญ
ด้านศิลปะไทย
ผูเ้ ชี ยวชาญ
ด้านศิลปะไทย
ผูเ้ ชี ยวชาญ
ด้านศิลปะไทย

นายนัฏจักร ณ เชี ยงใหม่

กศ.บ.

ศิลปศึกษา

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

2524

นายสุ ดสาคร ชายเสม

ศษ.บ

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2524

นายสุ พร ชนะพันธุ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

2524
2545

อาจารย์
ผูเ้ ชี ยวชาญ
งานอนุ รักษ์
ศิลปกรรม

นายศมประสงค์ ชาวนาไร่
นางขวัญจิต เลิศศิริ

ศ.บ.
ดุษฎีบณั ฑิต
(กิตติมศักดิa)
ศศ.ม.
ศษ.บ

ศิลปกรรม
จิตรกรรมไทย
ประติมากรรม
สถาปั ตยกรรม
โบราณคดี
จิตรกรรมไทย

มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2524
2536

4. องค์ ประกอบเกีย" วกับประสบการณ์ ภาคสนาม
จากความต้องการทีบณ
ั ฑิ ตควรมีประสบการณ์ ในวิชาชี พก่อนเข้าสู่ การทํางานจริ ง ดังนัSนหลักสู ตรได้
กําหนดให้ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ซึ งจะจัดอยูใ่ นกลุ่มวิชาเสริ มสร้างประสบการณ์ในวิชาชี พโดยเป็ นการ
ฝึ กปฏิบตั ิงานในหน่วยงานราชการหรื อในสถานประกอบการภาคเอกชน ด้านจิตรกรรมไทย ภายใต้การดูแล
ของอาจารย์เป็ นเวลา 1 ภาคการศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรี ยนรู ้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดงั นีS
4.1.1 มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการความ
จําเป็ นในการเรี ยนรู ้ทฤษฎีมากยิง ขึSน
4.1.2 บูรณาการความรู ้ทีเรี ยนมาเพือนําไปแก้ปัญหาในการฝึ กประสบการณ์ภาคสนามโดยใช้
ข้อมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเครื องมือได้อย่างเหมาะสม
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้ดี
4.1.4 มีระเบียบวินยั ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่ วงเวลา
ปี การศึกษาที 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาในภาคการศึกษาฤดูร้อน
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5. ข้ อกําหนดเกีย" วกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ต้องเป็ นหัวข้อทีเกียวข้องกับงานจิตรกรรมไทย โดยจัดทําเป็ นส่ วนบุคคล
5.1 คําอธิบายโดยย่ อ
โครงงานจิตรกรรมไทยทีนกั ศึกษาสนใจ สามารถสร้างสรรค์ในลักษณะงานไทยแบบประเพณี แนว
ประเพณี หรื อไทยร่ วมสมัย
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาต้องสร้างสรรค์ผลงานทีมีเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลโดยอยูบ่ นพืSนฐานความรู ้ของงานจิตรกรรมไทย
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที 2 ของปี การศึกษาที 4
5.4 จํานวนหน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกําหนดชัว โมงการให้คาํ ปรึ กษา จัดทําบันทึกการให้คาํ ปรึ กษา มีตวั อย่างโครงงานให้ศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทําศิลปนิ พนธ์ โดยคณะกรรมการอาจารย์ผสู ้ อนและอาจารย์ที
ปรึ ก ษาประเมิ น จากผลงานสร้ า งสรรค์แ ละประเมิ น ผลจากรายงานที ก าํ หนดรู ป แบบการนํา เสนอตาม
ระยะเวลา นําเสนอในรู ปแบบการสร้างสรรค์เป็ นงานจิตรกรรมไทย ด้วยเทคนิ ค รู ปแบบ ทีแสดงเอกลักษณ์
เฉพาะตน
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หมวดที" 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
ด้านการเป็ นผูป้ ระกอบการ

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
กําหนดให้มีรายวิชาทีเกียวข้องกับการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ เพือเตรี ยมความพร้อมในการสร้าง
ธุ รกิจ การบริ หารจัดการ และ นําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในองค์กร

ด้านบุคลิกภาพ

มีการสอดแทรก เรื องการแต่งกาย การเข้าสังคม
เทคนิคการเจรจาสื อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ทีดี
และการวางตัวในการทํางานในบางรายวิชาที
เกียวข้อง สําหรับใช้ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
และ ใช้ในกิจกรรมปั จฉิ มนิ เทศ ก่อนทีนกั ศึกษาจะ
สําเร็ จการศึกษา

ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

มีการสอดแทรกในแต่ละวิชา โดยสอนให้มีจิตสํานึก
มีคุณธรรม จริ ยธรรม และศีลธรรมอันดีงาม
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทัว" ไป
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
คุ ณธรรม จริ ยธรรมเป็ นพืSนฐานที สําคัญของมนุ ษย์ทุก คนและทุ กวิชาชี พ หากบุ คคลใดหรื อ
วิชาชี พใดไม่มีจริ ยธรรมเป็ นหลักยึดเบืSองต้นแล้วก็ยากทีจะก้าวไปสู่ ความสําเร็ จแห่ งตนและวิชาชี พนัSน ๆ ที
ยิงกว่านัSนก็คือ การขาดจริ ยธรรมทัSงในส่ วนบุคคลและในวิชาชี พ อาจมีผลร้ ายต่อตนเอง สังคมและวงการ
วิช าชี พ ในอนาคตอี ก ด้วย ดังจะพบเห็ น ได้จากวิก ฤตศรั ทธาในวิชาชี พหลายแขนงปั จจุ บ นั ทัSงในวงการ
วิชาชีพครู แพทย์ ตํารวจ ทหาร นักการเมือง เป็ นต้น จึงมีคาํ กล่าวว่าเราไม่สามารถสร้างครู ดีบนพืSนฐานของ
คนไม่ดี และไม่สามารถสร้างแพทย์ ตํารวจ ทหาร นักการเมือง และนักธุ รกิจทีดี ถ้าบุคคลเหล่านัSนมีพSืนฐาน
ทางนิ สัยและความประพฤติทีไม่ดี นักศึกษาก็เช่ นเดี ยวกันจําเป็ นอย่างยิงต้องมีคุณธรรม จริ ยธรรม เพือให้
สามารถดํารงตนได้อย่างเหมาะสม ใช้ชีวติ ร่ วมกับผูอ้ ืนในสังคมได้อย่างราบรื น และเป็ นประโยชน์ต่อตนเอง
และส่ วนรวม เป็ นการช่วยจรรโลงสังคมให้น่าอยูม่ ากยิงขึSน อาจารย์ผสู ้ อนในแต่ละรายวิชาจึงต้องพยายาม
สอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม เพือให้นกั ศึกษาสามารถพัฒนาตนเองทัSงด้านคุณธรรม จริ ยธรรมพร้อมๆ กับ
วิทยาการสมัยใหม่ อาจารย์ตอ้ งมี คุณสมบัติของความเป็ นอาจารย์ ประพฤติตนเป็ นแบบอย่าง มีคุณธรรม
จริ ยธรรมอย่างน้อยตามทีระบุไว้ ดังนีS
1. มีวนิ ยั ซื อสัตย์ ต่อตนเองและสังคม
2. มีความเสี ยสละ เพือประโยชน์ของสังคมและส่ วนรวม
3. สามารถนําหลักคุ ณธรรม จริ ยธรรมไปปฏิ บตั ิในการคิ ดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาได้
อย่างมีเหตุมีผล
4. ดํารงวัฒนธรรมไทย เข้าใจวัฒนธรรมนานาชาติ สามารถดําเนินชีวติ ในสังคมได้อย่างเหมาะสม
5. รับฟังความคิดเห็น และเคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ืนตามหลักสิ ทธิ มนุษยชน
นอกจากนีS ยงั ต้องมี การสอดแทรกเนืS อหาคุ ณธรรม จริ ยธรรมในทุ กกลุ่ มรายวิชาให้นักศึ กษาได้
ศึกษา ผูส้ อนต้องจัดให้มีการวัดมาตรฐานในด้านคุณธรรม จริ ยธรรมทุกภาคการศึกษา ซึ งการวัดมาตรฐานไม่
จําเป็ นต้องเป็ นข้อสอบ อาจใช้วธิ ี การสังเกตพฤติกรรมระหว่างทํากิจกรรมของนักศึกษาตามทีกาํ หนดให้ เช่น
การทํากิจกรรมกลุ่มร่ วมกับบุคคลอืน เป็ นต้น

มคอ.02

56

2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ" ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
หลักสู ตรศึกษาทัว ไป คณะศิลปศาสตร์ มีการปลูกฝังให้นกั ศึกษาเรี ยนรู ้ ระเบียบวินยั มีหลักใน
การประพฤติปฏิบตั ิ มุ่งเน้นให้มีความเสี ยสละเพือประโยชน์ของส่ วนรวม มีความซื อสัตย์ทS งั ต่อตนเองและ
สังคม นักศึกษาต้องปฏิ บตั ิ ตามระเบียบวินยั ขัSนพืSนฐาน เช่ น การเข้าเรี ยนตามเวลาที กาํ หนด การทํางาน
ตามทีได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ ปฏิบตั ิตนเป็ นสมาชิ กของกลุ่มทีดีสอดคล้องกับบทบาทหน้าที
ของตนเอง การยอมรับฟังความคิดเห็น และเคารพสิ ทธิ ของบุคคลอืน มีความซื อสัตย์สุจริ ตทัSงต่อตนเองและ
บุคคลอืน ไม่ทาํ การทุจริ ตในการสอบ ไม่ทาํ การลอกเลี ยนผลงานทางวิชาการของผูอ้ ืนโดยปราศจากการ
อ้างอิง ดังนัSน อาจารย์ผสู ้ อนทุกคนต้องสอดแทรกเรื องคุณธรรม จริ ยธรรมในการสอนทุกรายวิชาให้มีความ
เหมาะสมกลมกลืนกับเนืSอหาทีสอน รวมถึงการประพฤติตนเป็ นแบบอย่างทีดี อาจารย์อาจมีการจัดกิจกรรม
ส่ งเสริ มคุ ณธรรม จริ ยธรรม เช่ น การประกาศเกี ยรติคุณยกย่องนักศึ กษาที ทาํ ความดี มีความเสี ยสละ และ
สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากพฤติกรรมความมีวนิ ยั และความพร้อมเพรี ยงในการเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ
2. ประเมินจากพฤติกรรมการตรงต่อเวลาในการเข้าชัSนเรี ยน การส่ งงานตามทีได้รับมอบหมาย
ในระยะเวลาทีกาํ หนด
3. ประเมินจากการกระทําการทุจริ ตในการสอบ
4. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าทีทีได้รับมอบหมาย
2.2 ด้ านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้ านความรู้
นักศึ กษาต้องมี ความรู ้ ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวาง และเป็ นระบบ ตระหนัก รู ้ หลักการและ
ทฤษฎีในองค์ความรู ้ทีเกียวข้อง ดังนัSนมาตรฐานความรู ้จึงต้องครอบคลุมในสิ งต่อไปนีS
1. สามารถนําความรู ้ในวิชาศึกษาทัว ไปมาบูรณาการกับศาสตร์ ทีเกียวข้องได้
2. มีความรอบรู ้ ใฝ่ รู ้เพือให้ทนั ต่อการเปลียนแปลงของสังคมโลกและตระหนักในการเรี ยน
รู ้ตลอดชีวติ
3. มีความรู ้ทีจาํ เป็ นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ
การทดสอบมาตรฐานนีSสามารถทําได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละรายวิชาในแต่ละ
ภาคการศึกษา
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2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ" ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านความรู้
การจัดกิจกรรมเรี ยนการสอนทีมีความหลากหลาย มีกิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้โดยเน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญ และเน้นหลักการทางทฤษฎี ทัSงนีS ให้เป็ นไปตามลักษณะของแต่ละรายวิชาตลอดจนเนืSอหาสาระ
ของรายวิชานัSน ๆ โดยอาจใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย การสอนแบบผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ การสอนแบบตัSง
คําถาม การมอบหมายงานให้คิดวิเคราะห์แก้ไขปั ญหา การแนะนําให้บทเรี ยนชัSนปี แรกผสมผสานกับการ
เน้นยํSาในชัSนปี ทีสูงขึSน เป็ นต้น นอกจากนีSควรจัดให้มีการเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง เช่น เชิ ญผูเ้ ชี ยวชาญทีมี
ประสบการณ์ตรงเป็ นวิทยากรบรรยายพิเศษเฉพาะเรื อง เพือให้นกั ศึกษาได้รับความรู ้ทีหลากหลายเป็ นการ
ต่อยอดจากองค์ความรู ้เดิม
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้ านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิaทางการเรี ยนและการปฏิบตั ิในด้านต่าง ๆ เช่น
1. การทดสอบย่อย
2. การทดสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
3. การนําเสนอรายงานในชัSนเรี ยน
4. ประเมินจากรายงาน/บันทึกการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา/โครงการ/อืน ๆ ทีนกั ศึกษาจัดทํา
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้ านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริ ง ทําความเข้าใจ
และสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลทีหลากหลาย และใช้ขอ้ มูลทีได้ใน
การแก้ปัญหาและงานอืน ๆ ด้วยตนเอง สามารถศึกษาปั ญหาทีค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ไขได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ โดยคํานึ งความรู ้ จากภาคทฤษฎี ประสบการณ์ ทางภาคปฏิ บตั ิ
และผลกระทบจากการตัดสิ นใจ ดังนัSนอาจารย์ผูส้ อนต้องเน้นให้นกั ศึกษาสามารถคิดเป็ น ทําเป็ น และหา
แนวทางใหม่ในการแก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสม ซึ งนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพือให้
เกิดทักษะทางปั ญญา ดังนีS
1. สามารถคิดวิเคราะห์และมีวจิ ารณญาณในการตัดสิ นใจอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถสื บ ค้น ตี ค วาม ประเมิ น วิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ส ารสนเทศ เพื อ ใช้ ใ นการ
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
การวัดมาตรฐานในข้อนีSสามารถทําได้ในชัSนเรี ยน เช่น การมอบหมายงาน ให้คิดวิเคราะห์แก้ไข
ปั ญหา การตัSงคําถาม การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ การมีส่วนร่ วมในชัSนเรี ยน หรื อการสอบประจํารายวิชาในแต่
ละภาคการศึกษา เป็ นต้น
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2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ" ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้ านทักษะทางปัญญา
1. กรณี ศึกษา
2. สอนแบบตัSงคําถาม และอาจารย์ให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ
3. มอบหมายงานให้คน้ คว้า เขียนรายงาน และนําเสนอในชัSนเรี ยน
4. จัดกิจกรรม อภิปรายกลุ่ม แสดงความคิดเห็น โดยให้นกั ศึกษาได้มีส่วนร่ วม
ในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ในองค์ความรู ้ใหม่เพือให้นกั ศึกษาได้มีโอกาสปฏิบตั ิจริ ง
5. ทบทวนบทเรี ยนเดิม เชือมโยงสู่ บทเรี ยนใหม่
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้ านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามความเป็ นจริ งจากผลงานและการปฏิบตั ิของนักศึกษา เช่น แบบฝึ กหัด รายงานการ
วิเคราะห์แก้ไขปั ญหา ตรวจเนืSอหาของรายงานการค้นคว้า และการอ้างอิงเอกสารในรายงานการค้นคว้า การ
ใช้ภาษาในเอกสารรายงาน การใช้สืออิเล็กทรอนิ กส์ ในการนําเสนอผลงาน สังเกตการอภิปราย การแสดง
ความคิดเห็น การตอบคําถาม หรื อการใช้แบบทดสอบ เป็ นต้น
2.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
หลัก สู ต รของศึ ก ษาทัว ไปคณะศิ ล ปศาสตร์ เ ป็ นการศึ ก ษาในลัก ษณะแบบบู ร ณาการจาก
หลากหลายสาขาวิชา เพือให้นักศึ กษาได้มีความรู ้ อย่างกว้างขวาง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ดํารงชี วิต เช่ น มี ส่วนต่อการแก้ปัญหาในกลุ่ มได้อย่างสร้ างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็ นผูน้ าํ หรื อสมาชิ กของกลุ่ ม
สามารถแสดงออกซึ งภาวะผูน้ าํ เรี ยนรู ้ จกั การใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิดริ เริ มในการ
วิเคราะห์ ปัญหาได้อย่า งเหมาะสมบนพืSนฐานของตนเองและของกลุ่ ม อาจารย์ผูส้ อนจึ งต้องสอดแทรก
ความรู ้ ทัSงด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ ความเป็ นผูน้ าํ และการเป็ นสมาชิ กของกลุ่มทีดี
รู ้จกั หลักในการพัฒนาตนเอง ซึ งผูศ้ ึกษาจะได้รับ ดังนีS
1. มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะการอยูร่ ่ วมกันในสังคม
2. มีภาวะผูน้ าํ และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้
3. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ งแวดล้อม
4. มีทกั ษะการวางแผน และการจัดการในการดําเนินชีวติ
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2.4.2 กลยุทธ์ การสอนที"ใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ใช้ใ นการสอนที มี ก ารกํา หนดกิ จกรรมที มี ก ารทํา งานเป็ นที ม การทํา งานที ต้องอาศัย ความ
ร่ วมมือจากบุคคลหลาย ๆ ฝ่ าย หรื อต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากบุคคลอื น ๆ ตลอดจนมีการสอดแทรกเรื อง
ความรับผิดชอบต่อหน้าทีของตนเองและส่ วนรวม การมีมนุ ษยสัมพันธ์ การมีบทบาทของผูน้ าํ และบทบาท
ของผูร้ ่ วมทีมทํางาน กลยุทธ์ในการสอนใช้หลัก ดังนีS
1. มอบหมายงานกลุ่ม
2. จัดให้มีกิจกรรม การอภิปราย และแสดงความคิดเห็น
3. การมอบหมายงานให้นกั ศึกษาอ่านบทเรี ยนล่วงหน้าแล้วนํามาถ่ายทอด
ให้เพือนฟังในชัSนเรี ยน
4. จัดให้มีภาคปฏิบตั ิในรายวิชา
5. การแนะนําหรื อให้บทเรี ยนในชัSนปี แรกทีเน้นยํSาในชัSนปี ทีสูงขึSน
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรม การอภิปราย การแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่ม
ในชัSนเรี ยน การสอบปฏิบตั ิ หรื อนักศึกษาประเมินเพือนร่ วมกลุ่มกิจกรรม เป็ นต้น
2.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื" อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื" อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึ กษาสามารถศึ ก ษาและทํา ความเข้า ใจในประเด็น ปั ญหา สามารถเลื อกและประยุก ต์ใ ช้
เทคนิ คต่าง ๆ ทีเกียวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปั ญหา ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอข้อมูลข่าวสาร
อย่างสมําเสมอ สามารถใช้ภาษาในการสื อสาร การนําเสนอทีเหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลทีแตกต่างกันได้
ดังนีS
1. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื อสารได้อย่างเหมาะสม
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบนั
3. สามารถคิด วิเคราะห์ ตีความ จําแนกข้อมูลทัSงเชิงปริ มาณ และเชิงคุณภาพ
เพือการแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ
การวัดมาตรฐานนีS อาจทําได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นกั ศึกษาแก้ปัญหาวิเคราะห์หรื อ
สังเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นาํ เสนอแนวคิดของการแก้ปัญหาต่อนักศึกษาในชัSนเรี ยน
อาจมีการวิพากษ์วจิ ารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษาเพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
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2.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ" ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื" อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใช้ จ ัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ใ นรายวิ ช าต่ า ง ๆ ให้ นัก ศึ ก ษาได้วิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ จ าก
สถานการณ์ ต่าง ๆ และนําเสนอการแก้ปัญหาทีเหมาะสม โดยพัฒนาให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้ เทคนิ ควิธี การ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎี ทีหลากหลาย และการนําแนวความคิดไปสร้ างองค์ความรู ้ เพือพัฒนาองค์ความรู ้ เดิ มให้
ทันสมัยยิง ขึSนต่อไป กลยุทธ์ทีใช้ เช่น
1. การใช้สือเคลือนไหว
2. การมอบหมายงานเดียว/กลุ่ม
3. การจัดให้มีรายวิชาโครงการ
4. การมอบหมายให้คน้ คว้า เขียนรายงานและนําเสนองานกลุ่ม
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื" อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากการใช้สืออิเล็กทรอนิกส์ในการนําเสนอผลงาน หรื อการนําเสนอ
โดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศสตร์ และสถิติศาสตร์ ทีเกียวข้อง
2. ประเมินจากความสามารถในการใช้ภาษาในการสื อสาร ในเอกสารรายงาน
และการนําเสนอผลงานปากเปล่า
3. ประเมินจากการสังเกต การอภิปราย การร่ วมแสดงความคิดเห็น การตอบคําถาม
อธิ บายข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื องมือต่าง ๆ กรณี ศึกษาต่าง ๆ ทีมีการนําเสนอต่อชัSนเรี ยน เป็ นต้น
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3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาพืนE ฐาน แกน )
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
3.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื อสัตย์สุจริ ต
2. มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน รวมทัSงเคารพในคุณค่าและศักดิaศรี ของความเป็ นมนุษย์
3.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ" ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ให้ความสําคัญในวินยั การตรงต่อเวลา การส่ งงานภายในเวลาทีกาํ หนด
2. สอดแทรกความซื อสัตย์ต่อตนเองและสังคม
3. ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. ให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมทางศาสนา
5. ผูส้ อนประพฤติตนเป็ นแบบอย่างทีดี
3.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1. การขานชือ การให้คะแนนการเข้าชัSนเรี ยนและการส่ งงานตรงเวลา
2. พิจารณาจากผลการเข้าร่ วมกิจกรรมของนักศึกษา
3. สร้างแบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่ วมกิจกรรม
3.2 ด้ านความรู้
3.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
1. มีความรู ้และความเข้าใจเกียวกับหลักการและทฤษฎีทีสาํ คัญทางจิตรกรรม
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิ บายกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
3. สามารถวิเคราะห์ ปรับปรุ งรู ปแบบการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม
4. รู ้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ ความชํานาญทางจิตรกรรมอย่างต่อเนื อง
5. มีความรู ้ในแนวกว้างของสาขาวิชาทีศึกษาสามารถประยุกต์รูปแบบ เนืSอหาเทคนิค
ให้ร่วมสมัยอยูเ่ สมอ
6. สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขากับความรู ้ในศาสตร์ อืน ๆ ทีเกียวข้อง
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3.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ" ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
1. เน้นหลักการทางทฤษฎีดา้ นจิตรกรรมและประยุกต์ทางปฏิบตั ิดา้ นทัศนศิลป์
2. จัดให้มีการเรี ยนรู ้จากสถานทีจริ งโดยการศึกษาดูงานด้านทัศนศิลป์
3. เชิญผูเ้ ชียวชาญผูม้ ีประสบการณ์ตรงมาเป็ นวิทยากรพิเศษด้านทัศนศิลป์
4. มีการเสนอโครงการส่ วนบุคคลเพือหาแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานด้านทัศนศิลป์
5. มีการปฏิบตั ิในสถานประกอบการด้านทัศนศิลป์
3.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
1. การทดสอบย่อย
2. การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
3. ประเมินจากรายงานทีนกั ศึกษาจัดทํา
4. ประเมินจากโครงการทีนาํ เสนอ
5. ประเมินจากการนําเสนอรายงานหน้าชัSนเรี ยน
6. ประเมินจากรายวิชาฝึ กงาน
3.3 ทักษะทางปั ญญา
3.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินสถานการณ์ปัจจุบนั เพือใช้ในการออกแบบและ
แก้ปัญหางานอย่างสร้างสรรค์
3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปั ญหาความต้องการ
4. สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการออกแบบผลงานทางด้านทัศนศิลป์ ได้อย่างเหมาะสม
3.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ" ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้จากการแก้ปัญหา (Problem Based Instruction)
2. ให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิการจากสถานการณ์จริ ง
3. มอบหมายงานทีส่งเสริ มการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์
4. การศึกษา ค้นคว้า และรายงานทางเอกสารหรื อรายงานหน้าชัSนเรี ยน
3.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
1. ประเมินจากการรายงานผลการดําเนินงานและการแก้ปัญหา
2. ประเมินผลการปฏิบตั ิการจากสถานการณ์จริ ง
3. ประเมินจากผลงานทีมอบหมาย
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3.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
3.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถสื อสารกับกลุ่มบุคคลทีหลากหลาย
2. สามารถให้ความช่ วยเหลื อและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
กลุ่มทัSงในบทบาทของผูน้ าํ หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมทํางาน
3. สามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์ มาชีSนาํ สังคมในประเด็นทีเหมาะสม
4. มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและมีความรับผิดชอบการกระทํา
ของตนเองและรับผิดชอบงานกลุ่ม
5. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู ้ทS งั ตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนือง
3.4.2 กลยุ ทธ์ ก ารสอนที"ใ ช้ พัฒ นาการเรี ยนรู้ ด้ า นทัก ษะความสั ม พัน ธ์ ระหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
1. สามารถทํางานกับผูอ้ ืนได้เป็ นอย่างดี
2. มีความรับผิดชอบต่องานทีได้รับมอบหมาย
3. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรทีไปปฏิบตั ิงานได้เป็ นอย่างดี
4. มีมนุษยสัมพันธ์ทีดีกบั ผูร้ ่ วมงานในองค์กรและกับบุคคลทัว ไป
5. ส่ งเสริ มการเคารพสิ ทธิ และการรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน
3.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. ประเมินพฤติกรรมภาวะการเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามทีดี
2. พิจารณาจากการเข้าร่ วมกิจกรรมของนักศึกษา
3.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื" อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื" อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. มีทกั ษะในการใช้เครื องมือทีจาํ เป็ นทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั ต่อการทํางานทีเกียวกับคอมพิวเตอร์
2. สามารถสื อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทัSงปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื อใน
การนําเสนออย่างเหมาะสม
3. สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสือสารอย่างเหมาะสม
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3.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ" ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื" อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ส่ งเสริ มให้มีการตัดสิ นใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข
2. ส่ งเสริ มการค้นคว้า เรี ยบเรี ยงข้อมูลและนําเสนอให้ผอู ้ ืนเข้าใจได้ถูกต้อง และให้
ความสําคัญในการอ้างอิงแหล่งทีมาของข้อมูล
3.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื" อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงาน
3.6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชี พ
3.6.1 ผลการเรียนรู้ ด้านการปฏิบัติทางวิชาชี พ
1. มีทกั ษะในการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และมีความปลอดภัย
2. มีทกั ษะในการร่ างและทําต้นแบบผลงานตามทีแต่ละบุคคลถนัด
3. สามารถสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้เทคนิคต่างๆได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถวิเคราะห์ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน
5. มีทกั ษะในการสร้างสรรค์ทีแสดงเอกลักษณ์เฉพาะตนได้อย่างชัดเจน
3.6.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ" ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนด้ านการปฏิบัติทางวิชาชี พ
1. สร้างเจตคติทีดีต่อการฝึ กปฏิบตั ิ
2. จัดนิทรรศการแสดงผลการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาในทีสาธารณะเพือกระตุน้ ให้นกั ศึกษา
เกิดความคิดสร้างสรรค์และฝึ กปฏิบตั ิงานด้วยใจ
3.6.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านการปฏิบัติทางวิชาชี พ
1. ประเมินตามสภาพจริ งจากผลงาน และการปฏิบตั ิของนักศึกษา
2. ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชัSนเรี ยน
3. การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรื อสัมภาษณ์เป็ นต้น
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4. การพัฒนาผลการเรียนรู้ หมวดวิชาเฉพาะ ( วิชาชี พบังคับ/เลือก เฉพาะด้ าน )
4.1 คุณธรรม จริยธรรม
4.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละและซื อสัตย์สุจริ ต
2. มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชี พและสังคม
3. มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามทีดี สามารถทํางานเป็ นทีมได้
4. เคารพสิ ทธิ และรับฟังความเห็นของผูอ้ ืน
4.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ" ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1. สอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม ความซื อสัตย์ เสี ยสละ
2. เน้นเรื องการแต่งกาย การตรงต่อเวลาให้เป็ นไปตามระเบียบวินยั
3. นักเรี ยนต้องมีความรับผิดชอบโดยฝึ กทํางานเป็ นกลุ่ม
4. ใช้กรณี ศึกษาและการอภิปราย
4.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลเรียนรู้ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชัSนเรี ยน การส่ งงานตามกําหนด
ระยะเวลาทีมอบหมายและการร่ วมกิจกรรม
2. ประเมินจากการมีวนิ ยั และพร้อมเพรี ยงของนักศึกษาในการเข้าร่ วมกิจกรรม
3. ประเมินจากการสอบ การปฏิบตั ิงาน การให้ความสําคัญในการอ้างอิงของแหล่งข้อมูล
4. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าทีทีได้รับมอบหมาย
4.2 ด้ านความรู้
4.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
1. มีความรู ้และความเข้าใจเกียวกับหลักการและทฤษฎีทีสาํ คัญในเนืSอหาวิชาทีศึกษา
2. มีความเข้าใจ และสามารถอธิ บายกระบวนการปฏิบตั ิงาน
3. สามารถวิเคราะห์ปัญหาและปรับปรุ งรู ปแบบของผลงาน
4. รู ้เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ ความชํานาญทางด้านศิลปะ
5. สามารถประยุกต์รูปแบบ เนืSอหา เทคนิคให้ร่วมสมัยอยูเ่ สมอ
6. สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาวิชากับความรู ้ในศาสตร์ อืน ๆ ทีเกียวข้อง
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4.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ" ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านความรู้
1. ใช้การสอนแบบบรรยาย อภิปราย โดยเน้นทัSงหลักทฤษฎีเพือให้เกิดองค์ความรู ้
2. การสาธิ ตและนักศึกษาปฏิบตั ิงานเพือให้เกิดความชํานาญ
3. มีการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ตรงจากสถานทีจริ งและผูช้ าํ นาญเฉพาะด้าน
4. การเสนอโครงการส่ วนบุคคล และการนําเสนอรายงาน
4.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
1. การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
2. ประเมินจากรายงานทีนกั ศึกษาจัดทํา
3. ประเมินจากโครงการหรื อผลงานปฏิบตั ิ
4. ประเมินจากการนําเสนอรายงานหน้าชัSนเรี ยน
5. ประเมินจากรายวิชาฝึ กงาน
4.3 ทักษะทางปั ญญา
4.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินลักษณะทางศิลปะเพือนําไปเป็ นข้อมูลในการ
สร้างสรรค์ผลงานได้
3. สามารถรวบรวมศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปั ญหา
4. สามารถประยุกต์ ความรู ้ และทักษะกับการแก้ปัญหาการสร้างงานได้อย่างเหมาะสม
4.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ" ช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. นําเสนอแนวคิด การค้นคว้า การวิเคราะห์อย่างเป็ นกระบวนการ
2. นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิจริ งตามกระบวนการ
3. การรายงานสรุ ปผลและข้อเสนอแนะ
4.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
1. ประเมินตามสภาพจริ งจากผลงาน และการปฏิบตั ิของนักศึกษา
2. ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชัSนเรี ยน
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4.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
1. สามารถสื อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย
2. สามารถให้ความช่วยเหลือและการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่ม
3. มีความรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าทีของตนเองและของกลุ่ม
4. มีการพัฒนาการเรี ยนรู ้ทS งั ตนเองและทางวิชาชีพ
4.4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ" ช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1. นักศึกษาเสนอโครงการปฏิบตั ิงานกลุ่ม
2. การปฏิบตั ิงานทีได้รับมอบหมาย
3. กิจกรรมการเรี ยนรู ้ทีอยูอ่ าศัยผูป้ ระสบการณ์ ผูร้ ู ้ทางวิชาชีพจากภายนอก
4.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงาน
กลุ่มในชัSนเรี ยน
2. สังเกตจากพฤติกรรมทีแสดงออกในการร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ
3. มีความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นทีนาํ เสนอของข้อมูล
4.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื" อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.5.1 ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ และการสื" อสาร
1. มีทกั ษะในการใช้เครื องมือทีจาํ เป็ นทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั ต่อการทํางานทีเกียวกับคอมพิวเตอร์
2. สามารถสื อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทัSงปากเปล่าและการเขียน
3. เลือกใช้รูปแบบของสื อในการนําเสนออย่างเหมาะสม
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสื บค้นและสื อสารอย่างเหมาะสม
4.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ" ช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ และการสื" อสาร
1. จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ การบรรยาย อภิปราย
2. มอบหมายการค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองจากอินเตอร์ เน็ตเพือประกอบการทํางาน
3. การติดต่อสื อสารกับผูส้ อน ผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
4. การนําเสนอผลงานด้วยรู ปแบบและเทคโนโลยี
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4.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ และการสื" อสาร
1. ประเมินจากความสามารถในอธิ บาย ถึงข้อจํากัดเหตุผลในการเลือกใช้รูปแบบเครื องมือต่าง ๆ
2. การอภิปราย กรณี ศึกษาต่าง ๆ ทีมีการนําเสนอหน้าชัSนเรี ยน
4.6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชี พ
4.6.1 ผลการเรียนรู้ ด้านการปฏิบัติทางวิชาชี พ
1. มีทกั ษะการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื องมือ ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและมีประสิ ทธิ ภาพ
2. มีทกั ษะในการใช้ทศั นธาตุ สร้างหน่วยรู ปพืSนฐานต่าง ๆ ของงานศิลปกรรมได้
3. มีทกั ษะการจัดองค์ประกอบในการสร้างงานศิลปกรรม ตามหลักองค์ประกอบศิลป์ ได้
4. มีทกั ษะการสร้างสรรค์ผลงานทีมีลกั ษณะเฉพาะ ตามหัวข้อและจุดมุ่งหมาย
5. มีทกั ษะการนําเสนอผลงานศิลปกรรมต่อสาธารณชน หรื อปฏิบตั ิงานภาคสนามทางวิชาชีพได้
อย่างเป็ นรู ปธรรม
4.6.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ" ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านการปฏิบัติทางวิชาชี พ
1. บรรยาย สาธิ ตขัSนตอนหรื อวิธีการปฏิบตั ิงาน
2. กําหนดกรณี ศึกษาโครงการศิลปะ การฝึ กประสบการณ์ภาคสนามในวิชาชีพ
3. การสนับสนุน ควบคุมให้คาํ วิจารณ์เสนอแนะ ขณะนักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิตามกระบวนการ
4. นักศึกษาสรุ ปผลและนําเสนอผลงาน
5. การวิจารณ์ผลงานร่ วมกัน ในรู ปแบบอภิปราย
6. การนําเสนอและเผยแพร่ ผลงานสู่ สังคม
4.6.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านการปฏิบัติทางวิชาชี พ
1. กระบวนการปฏิบตั ิงานตามขัSนตอน
2. ผลงานการปฏิบตั ิ
3. การนําเสนอรายงาน
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5. แผนทีแ" สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum
Mapping) ผลการเรี ยนรู้ ในตารางมีความหมายดังนีE
5.1 หมวดวิชาศึกษาทัว" ไป
ด้ านที" 1 คุณธรรม จริยธรรม
คุ ณธรรม จริ ยธรรมเป็ นพืSนฐานที สําคัญของมนุ ษย์ทุกคนและทุ กวิชาชี พ หากบุ คคลใดหรื อ
วิชาชี พใดไม่มีจริ ยธรรมเป็ นหลักยึดเบืSองต้นแล้วก็ยากทีจะก้าวไปสู่ ความสําเร็ จแห่ งตนและวิชาชี พนัSน ๆ ที
ยิงกว่านัSนก็คือ การขาดจริ ยธรรมทัSงในส่ วนบุคคลและในวิชาชี พ อาจมีผลร้ ายต่อตนเอง สังคมและวงการ
วิช าชี พ ในอนาคตอี ก ด้วย ดังจะพบเห็ น ได้จากวิก ฤตศรั ทธาในวิชาชี พหลายแขนงปั จจุ บ นั ทัSงในวงการ
วิชาชี พครู แพทย์ ตํารวจ ทหาร นักการเมืองเป็ นต้น จึงมีคาํ กล่าวว่าเราไม่สามารถสร้างครู ดีบนพืSนฐานของ
คนไม่ดี และไม่สามารถสร้างแพทย์ ตํารวจ ทหาร นักการเมือง และนักธุ รกิจทีดี ถ้าบุคคลเหล่านัSนมีพSืนฐาน
ทางนิ สัยและความประพฤติทีไม่ดี นักศึกษาก็เช่ นเดี ยวกันจําเป็ นอย่างยิงต้องมีคุณธรรม จริ ยธรรม เพือให้
สามารถดํารงตนได้อย่างเหมาะสม ใช้ชีวติ ร่ วมกับผูอ้ ืนในสังคมได้อย่างราบรื น และเป็ นประโยชน์ต่อตนเอง
และส่ วนรวม เป็ นการช่วยจรรโลงสังคมให้น่าอยูม่ ากยิงขึSน อาจารย์ผสู ้ อนในแต่ละรายวิชาจึงต้องพยายาม
สอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม เพือให้นกั ศึกษาสามารถพัฒนาตนเองทัSงด้านคุณธรรม จริ ยธรรมพร้อมๆ กับ
วิทยาการสมัยใหม่ อาจารย์ตอ้ งมี คุณสมบัติของความเป็ นอาจารย์ ประพฤติตนเป็ นแบบอย่าง มีคุณธรรม
จริ ยธรรมอย่างน้อยตามทีระบุไว้ ดังนีS
1. มีวนิ ยั ซื อสัตย์ ต่อตนเองและสังคม
2. มีความเสี ยสละ เพือประโยชน์ของสังคมและส่ วนรวม
3. สามารถนําหลักคุณธรรม จริ ยธรรมไปปฏิบตั ิในการคิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาได้
อย่างมีเหตุมีผล
4. ดํา รงวัฒนธรรมไทย เข้า ใจวัฒนธรรมนานาชาติ สามารถดํา เนิ น ชี วิตในสั ง คมได้อย่า ง
เหมาะสม
5. รับฟังความคิดเห็น และเคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ืนตามหลักสิ ทธิ มนุษยชน
นอกจากนีS ยงั ต้องมีการสอดแทรกเนืSอหาคุ ณธรรม จริ ยธรรมในทุกกลุ่มรายวิชาให้นกั ศึกษาได้
ศึกษา ผูส้ อนต้องจัดให้มีการวัดมาตรฐานในด้านคุณธรรม จริ ยธรรมทุกภาคการศึกษา ซึ งการวัดมาตรฐานไม่
จําเป็ นต้องเป็ นข้อสอบ อาจใช้วธิ ี การสังเกตพฤติกรรมระหว่างทํากิจกรรมของนักศึกษาตามทีกาํ หนดให้ เช่น
การทํากิจกรรมกลุ่มร่ วมกับบุคคลอืน เป็ นต้น
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ด้ านที" 2 ความรู้
1. นักศึกษาต้องมีความรู ้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวาง และเป็ นระบบ ตระหนัก รู ้หลักการและ
ทฤษฎีในองค์ความรู ้ทีเกียวข้อง ดังนัSนมาตรฐานความรู ้จึงต้องครอบคลุมในสิ งต่อไปนีS
2. สามารถนําความรู ้ในวิชาศึกษาทัว ไปมาบูรณาการกับศาสตร์ ทีเกียวข้องได้
3. มีความรอบรู ้ ใฝ่ รู ้เพือให้ทนั ต่อการเปลียนแปลงของสังคมโลกและตระหนักในการเรี ยนรู ้
ตลอดชีวติ
การทดสอบมาตรฐานนีSสามารถทําได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละรายวิชาในแต่ละ
ภาคการศึกษา
ด้ านที" 3 ทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริ ง ทําความเข้าใจ
และสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลทีหลากหลาย และใช้ขอ้ มูลทีได้ใน
การแก้ปัญหาและงานอืน ๆ ด้วยตนเอง สามารถศึกษาปั ญหาทีค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ไขได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ โดยคํานึ งความรู ้ จากภาคทฤษฎี ประสบการณ์ ทางภาคปฏิ บตั ิ
และผลกระทบจากการตัดสิ นใจ ดังนัSนอาจารย์ผูส้ อนต้องเน้นให้นกั ศึกษาสามารถคิดเป็ น ทําเป็ น และหา
แนวทางใหม่ในการแก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสม ซึ งนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพือให้
เกิดทักษะทางปั ญญา ดังนีS
1. สามารถคิดวิเคราะห์และมีวจิ ารณญาณในการตัดสิ นใจอย่างเป็ นระบบ
2.สามารถสื บค้น ตีความ ประเมิน วิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ เพือใช้ในการแก้ปัญหา
อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
การวัดมาตรฐานในข้อนีS สามารถทําได้ในชัSนเรี ยน เช่ น การมอบหมายงาน ให้คิดวิเคราะห์
แก้ไขปั ญหา การตัSงคําถาม การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ การมีส่วนร่ วมในชัSนเรี ยน หรื อการสอบประจํารายวิชา
ในแต่ละภาคการศึกษา เป็ นต้น
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ด้ านที" 4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
หลัก สู ตรของศึ ก ษาทัว ไปคณะศิ ล ปศาสตร์ เ ป็ นการศึ ก ษาในลัก ษณะแบบบู ร ณาการจาก
หลากหลายสาขาวิชา เพือให้นักศึ กษาได้มีความรู ้ อย่างกว้างขวาง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ดํารงชี วิต เช่ น มี ส่วนต่อการแก้ปัญหาในกลุ่ มได้อย่างสร้ างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็ นผูน้ าํ หรื อสมาชิ กของกลุ่ ม
สามารถแสดงออกซึ งภาวะผูน้ าํ เรี ยนรู ้ จกั การใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิดริ เริ มในการ
วิเคราะห์ ปัญหาได้อย่า งเหมาะสมบนพืSนฐานของตนเองและของกลุ่ ม อาจารย์ผูส้ อนจึ งต้องสอดแทรก
ความรู ้ ทัSงด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ ความเป็ นผูน้ าํ และการเป็ นสมาชิ กของกลุ่มทีดี
รู ้จกั หลักในการพัฒนาตนเอง ซึ งผูศ้ ึกษาจะได้รับ ดังนีS
1. มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะการอยูร่ ่ วมกันในสังคม
2. มีภาวะผูน้ าํ และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้
3. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ งแวดล้อม
4. มีทกั ษะการวางแผน และการจัดการในการดําเนินชีวติ
ด้ านที" 5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื" อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาสามารถศึ กษาและทําความเข้าใจในประเด็นปั ญหา สามารถเลื อกและประยุกต์ใช้
เทคนิ คต่าง ๆ ทีเกียวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปั ญหา ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอข้อมูลข่าวสาร
อย่างสมําเสมอ สามารถใช้ภาษาในการสื อสาร การนําเสนอทีเหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลทีแตกต่างกันได้
ดังนีS
1. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื อสารได้อย่างเหมาะสม
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบนั
3. สามารถคิด วิเคราะห์ ตีความ จําแนกข้อมูลทัSงเชิงปริ มาณ และเชิงคุณภาพ
เพือการแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ
การวัดมาตรฐานนีS อาจทําได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นกั ศึกษาแก้ปัญหาวิเคราะห์หรื อ
สังเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นาํ เสนอแนวคิดของการแก้ปัญหาต่อนักศึกษาในชัSนเรี ยน
อาจมีการวิพากษ์วจิ ารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษาเพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
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5.2 หมวดวิชาเฉพาะ ( วิชาพืนE ฐาน แกน )
ด้ านที" 1 คุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื อสัตย์สุจริ ต
2. มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน รวมทัSงเคารพในคุณค่าและศักดิaศรี ของความเป็ นมนุษย์
ด้ านที" 2 ความรู้
1. มีความรู ้และความเข้าใจเกียวกับหลักการและทฤษฎีทีสาํ คัญทางจิตรกรรม
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิ บายกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
3. สามารถวิเคราะห์ ปรับปรุ งรู ปแบบการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม
4. รู ้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ ความชํานาญทางจิตรกรรมอย่างต่อเนือง
5. มี ค วามรู ้ ใ นแนวกว้า งของสาขาวิ ช าที ศึ ก ษาสามารถประยุ ก ต์ รู ป แบบ เนืS อ หาเทคนิ ค
ให้ร่วมสมัยอยูเ่ สมอ
6. สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขากับความรู ้ในศาสตร์ อืน ๆ ทีเกียวข้อง
ด้ านที" 3 ทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินสถานการณ์ปัจจุบนั เพือใช้ในการออกแบบและ
แก้ปัญหางานอย่างสร้างสรรค์
3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปั ญหาความต้องการ
4. สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการออกแบบผลงานทางด้านทัศนศิลป์ ได้อย่าง
เหมาะสม
ด้ านที" 4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถสื อสารกับกลุ่มบุคคลทีหลากหลาย
2. สามารถให้ความช่ วยเหลื อและอํานวยความสะดวกแก่ การแก้ปัญหาสถานการณ์ ต่าง ๆ
3. สามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์ มาประยุกต์ใช้กบั สังคมอย่างทีเหมาะสม
4. มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและมีความรับผิดชอบการกระทําของ
ตนเองและรับผิดชอบงานกลุ่ม
5. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู ้ทS งั ตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนือง
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ด้ านที" 5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื" อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทกั ษะในการใช้เครื องมือทีจาํ เป็ นทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั ต่อการทํางานทีเกียวกับคอมพิวเตอร์
2. สามารถสื อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทัSงปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื อในการ
นําเสนออย่างเหมาะสม
3. สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสือสารอย่างเหมาะสม
ด้ านที" 6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชี พ
1. มีทกั ษะในการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และมีความปลอดภัย
2. มีทกั ษะในการร่ างและทําต้นแบบผลงานตามทีแต่ละบุคคลถนัด
3. สามารถสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้เทคนิคต่างๆได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถวิเคราะห์ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน
5. มีทกั ษะในการสร้างสรรค์ทีแสดงเอกลักษณ์เฉพาะตนได้อย่างชัดเจน
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5.3 หมวดวิชาเฉพาะ ( วิชาชีพบังคับ/เลือก เฉพาะด้ าน )
ด้ านที" 1 คุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละและซื อสัตย์สุจริ ต
2. มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
3. มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามทีดี สามารถทํางานเป็ นทีมได้
4. เคารพสิ ทธิ และรับฟังความเห็นของผูอ้ ืน
ด้ านที" 2 ความรู้
1. มีความรู ้และความเข้าใจเกียวกับหลักการและทฤษฎีทีสาํ คัญในเนืSอหาวิชาทีศึกษา
2. มีความเข้าใจ และสามารถอธิ บายกระบวนการปฏิบตั ิงาน
3. สามารถวิเคราะห์ปัญหาและปรับปรุ งรู ปแบบของผลงาน
4. รู ้เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ ความชํานาญทางด้านศิลปะ
5. สามารถประยุกต์รูปแบบ เนืSอหา เทคนิคให้ร่วมสมัยอยูเ่ สมอ
6. สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาวิชากับความรู ้ในศาสตร์ อืน ๆ ทีเกียวข้อง
ด้ านที" 3 ทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินลักษณะทางศิลปะเพือนําไปเป็ นข้อมูลในการ
สร้างสรรค์ผลงานได้
3. สามารถรวบรวมศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปั ญหา
4. สามารถประยุกต์ ความรู ้ และทักษะกับการแก้ปัญหาการสร้างงานได้อย่าง
เหมาะสม
ด้ านที" 4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถสื อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย
2. มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานกลุ่ม
3. สามารถเป็ นผูร้ ิ เริ มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทS งั ส่ วนตัวและส่ วนรวม
พร้อมทัSงแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทัSงของตนเองและของกลุ่ม
4. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู ้ทS งั ตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื อง

มคอ.02
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ด้ านที" 5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื" อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทกั ษะในการใช้เครื องมือทีจาํ เป็ นทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั ต่อการทํางานทีเกียวกับ
คอมพิวเตอร์
2. สามารถสื อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทัSงปากเปล่าและการเขียน
3. เลือกใช้รูปแบบของสื อ ในการนําเสนออย่างเหมาะสม
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสื บค้นและสื อสารอย่างเหมาะสม
ด้ านที" 6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชี พ
1. มีทกั ษะการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื องมือ ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและมีประสิ ทธิ ภาพ
2. มีทกั ษะในการใช้ทศั นธาตุสร้างหน่วยรู ปพืSนฐานต่าง ๆ ของงานศิลปกรรมได้
3. มีทกั ษะการจัดองค์ประกอบในการสร้างงานศิลปกรรม ตามหลักองค์ประกอบศิลป์ ได้
4. มีทกั ษะการสร้างสรรค์ผลงานทีมีลกั ษณะเฉพาะ ตามหัวข้อและจุดมุ่งหมาย
5. มีทกั ษะการนําเสนอผลงานศิลปกรรมต่อสาธารณชน หรื อปฏิบตั ิงานภาคสนามทางวิชาชีพได้
อย่างเป็ นรู ปธรรม

มคอ.02




THA 1002 วรรณคดีศึกษา

THA 1003 การพูดและการเขียนเชิงวิชาชีพ

•

SOC 1017 กฎหมายการค้า


•

SOC 1008 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม

THA 1001 ภาษาไทยเพือการสื อสาร

•



HUM 1007 พืSนฐานอารยธรรมไทย

SOC 1004 มนุษยสัมพันธ์



•

1

HUM 1002 จิตวิทยาทัว ไป

HUM 1001 การเขียนรายงานและการใช้หอ้ งสมุด

รายวิชา

• ความรับผิดชอบหลัก

วิทยาลัยเพาะช่ าง









•





•



2

•

•

•



•









3

•







•



•





4

คุณธรรม จริยธรรม







•

•









5

5.1. หมวดวิชาศึกษาทัว" ไป



•



•

•

•





•

1









•



•



•

2

ความรู้

•

•

•



•





•



3







•

•

•

•





1

•

•

•











•

2



•





•

•

•

•

•

1



•





•









2

•



•

•

•







•

3



•













•

1











•

•

•

•

2

สารสนเทศ



•



•

•









3

การใช้ เทคโนโลยี

ตัวเลข การสื" อสาร และ

ทักษะการวิเคราะห์ เชิง

มคอ.02









•





•

•

4

ระหว่ างบุคคลและความ

ปัญญา

รับผิดชอบ

ทักษะความสัมพันธ์

ทักษะทาง

ο ความรับผิดชอบรอง

สาขาวิชาจิตรกรรมไทย

แผนทีแ" สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนจากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum mapping) **
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MTH 1011 คอมพิวเตอร์ พSืนฐาน

MTH 1015 อินเทอร์ เน็ตและพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์พSนื ฐาน

REC 1001 นันทนาการเพือคุณภาพชีวติ


•



SCI 1015 มนุษย์และวิทยาศาสตร์ กายภาพ

PED 1027 ลีลาศ



•

ENL 2008 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

SCI 1014 วิทยาศาสตร์ ในชี วติ ประจําวัน

•

ENL 2007 ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร



•

ENL 2006 การพูดภาษาอังกฤษในทีชุมชน

SCI 1012 สิ งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร

•

ENL 2003 สนทนาภาษาอังกฤษ



•

ENL 1002 ภาษาอังกฤษเพืออาชีพ

SCI 1003 เคมีในชีวติ ประจําวัน

•

1

ENL 1001 ภาษาอังกฤษทัว ไป

รายวิชา





•

•

•

•

•

•













2













•



•

•

•

•

•

•

3



•















•









4

คุณธรรม จริยธรรม
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•

•

•







•











•



5



•



•



•

•

•

•

•

•

•

•

•

1

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

2

ความรู้



•

•

•



•

•

•

•

•

•

•

•

•

3



•

•







•

•



•









•



•

•





•

•

•

•

•

•

•

•

2



•





•







•

•

•

•

•

•

1



•

























2



•









•















3

•

•













•

•

•

•

•

•

1

มคอ.02



•







•



•

•

•

•

•

•

•

4





•

•

•

•

•















2

•

•

•





•

















3

สารสนเทศ

รับผิดชอบ

1

และการใช้ เทคโนโลยี

ระหว่ างบุคคลและความ

ปัญญา

เชิงตัวเลข การสื" อสาร

ทักษะความสัมพันธ์

ทักษะทาง

ทักษะการวิเคราะห์

•

•

•

ART 1105 ประวัติและแบบอย่างศิลปะ

ART 2106 ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย

ART 3107 สุนทรี ยศาสตร์และศิลปวิจารณ์
•

•

•

•



ART 1103 กายวิภาค

•

•











•

•

•



•

•



•

•

•

•













3 4

ความรู้





•





•



5 6

•

•

•

•

•

•







•



•





•

•

•



1 2 3 4

ทักษะทางปัญญา

•

•

•



•

•



•

•

•

•

3











4

รับผิดชอบ

•

•

•



5

ระหว่ างบุคคลและความ

ทักษะความสัมพันธ์

ο ความรับผิดชอบรอง

1 2

สาขาวิชาจิตรกรรมไทย

5.2 หมวดวิชาเฉพาะ ( วิชาพืนE ฐาน แกน)

2 3 1 2
•

•

1

จริยธรรม

ART 1102 องค์ประกอบศิลปะ

ART 1101 วาดเส้น

รายวิชา

คุณธรรม

• ความรับผิดชอบหลัก

คณะ / วิทยาลัย เพาะช่ าง

ทักษะการ





•

•

•

•





•



•

•

•













2 3 4 5

วิชาชีพ

ทักษะปฏิบัตทิ าง

มคอ.02

•

•

•

1 2 3 1

สารสนเทศ

เทคโนโลยี

และการใช้

เลข การสื" อสาร

วิเคราะห์ เชิงตัว

แผนทีแ" สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนจากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum mapping) **
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•

•

•

•



THP 1216 ลวดลายเพืองานศิลปะไทย

THP 1217 วาดเส้นแบบอุดมคติไทย

THP 2218 สถาปั ตยกรรมไทยศึกษา

THP 2219 องค์ประกอบจิตรกรรมไทย

•

THP 1214 จิตรกรรมไทย 2

THP 1215 ลวดลายไทย

•

1

THP 1213 จิตรกรรมไทย 1

รายวิชา

•

•

•

•

•

•

•





3

จริยธรรม

2

สาขาวิชาจิตรกรรมไทย



4

•

•

•

•

•

•

•

1

•

•

•

•

•

2

•

•



3

•

•

•

•

4

ความรู้

•

•

5

•

•

6

•

•

•

•

•

•

•

1

•

•

•

2

•

•

•

•

3

•

•

4

ทักษะทางปัญญา

5.3 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาชีพบังคับ/เลือก เฉพาะด้ าน)

คุณธรรม

• ความรับผิดชอบหลัก

คณะ / วิทยาลัย เพาะช่ าง

•

1

•

•

2

•

•

•

3

รับผิดชอบ

•

•

•

•

4

สื" อสาร และการใช้

ระหว่ างบุคคล

•

•

1

•

2



•

•



3



•

•

•

•

•

•

4

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เชิงตัว เลข การ

ความสัมพันธ์
และความ

ทักษะการวิเคราะห์

ทักษะ

ο ความรับผิดชอบรอง

แผนทีแ" สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนจากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum mapping) **
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•

•

•

•

•

•

•

2

มคอ.02



•

•

•

•

•

•

1

•

•

•

3

วิชาชีพ

4

ทักษะปฏิบัตทิ าง

5

•

•

•

•

•

•

THP 3225 จิตรกรรมไทย 5

THP 3226 จิตรกรรมไทย 6

THP 3227 การอนุรักษ์งานศิลปกรรมไทย

THP 3228 การวิจยั ทางศิลปกรรม

THP 4229 จิตรกรรมไทย 7

THP 4230 ศิลปนิพนธ์
•

•

•

•

•

•

•

•

•

THP 3224 จิตรกรรมไทยกับศิลปประยุกต์

•

THP 2222 จิตรกรรมไทย 4

•

•

•

THP 2221 จิตรกรรมไทย 3

•

2









•

3

จริยธรรม

THP 3223 เทคนิคจิตรกรรมไทยร่ วมสมัย

•

1

THP 2220 ลายปิ ดทองรดนํSา

รายวิชา

คุณธรรม

•

•







4





•

•



•

•

•

•

•

•

1

•

•



•

•



•

•

•

•

2

•

•



•

•





•



3



•

•

•

•



•

•

4

ความรู้

•

•





•

•







5
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•



•

6

•

•

•

•

•



•



1



•



•

•



2

•

•

•



•

•

•



•

•



3



•





•

•

•

•

•

4

ทักษะทางปัญญา



•

•



1



•

•

•



2

•

•

•

•

3

รับผิดชอบ

และความ

•



•

•

•

•

4



•

•







•

•

1

•

•

•

•

•

•

•

2

•

•

•



•

•

•

3



•







•



•

4

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สื" อสาร และการใช้

เชิงตัว เลข การ

ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล

ทักษะการวิเคราะห์

ทักษะ

•

•

•

•

•

•

•

•

•



•

•

•

2

มคอ.02





•

•

•

•

1

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

3

วิชาชีพ

•

•



•

•

•

•

4

ทักษะปฏิบัตทิ าง

•

5

•

•

•

THP 3311 องค์ประกอบศิลปะไทยร่ วมสมัย

THP 3312 คอมพิวเตอร์เพืองานศิลปะ

หมายเหตุ ** สอดคล้องกับ หมวดที 4 ข้อ 5

ใหม่

•

•

THP 3310 จิตรกรรมไทยประยุกต์

ART 4324 การเป็ นผูป้ ระกอบการเพือสร้างธุรกิจ

•

THP 3309 จิตรกรรมไทยร่ วมสมัย

•

•

•

•

•

2

•



•

•

•

•

•

3

จริยธรรม

THP 2308 จิตรกรรมไทยแบบประเพณี

•



THP 3304 การเตรี ยมสหกิจศึกษา

THP 4305 สหกิจศึกษา



•



1

THP 3303 สัมมนางานจิตรกรรมไทย

THP 2302 การฝึ กงาน

THP 2301 การเตรี ยมการฝึ กงาน

รายวิชา

คุณธรรม



•

4

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1

•

•

•

•

•

2

•

•





•

3











•

•

•

•

•

4

ความรู้



•





5

81

•











6

•

•

•



•

•

•

1

•

•

•

•





2





•



•

3





•

•

•

•



•

•

4

ทักษะทางปัญญา

•

•

•

•



1

•

•

2

•



•











3

รับผิดชอบ

และความ

•



•

•

•

•

•

•

•

•

•

4

•

•

1

•

•



2

•

•

•





•

3



•







4

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สื" อสาร และการใช้

เชิงตัว เลข การ

ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล

ทักษะการวิเคราะห์

ทักษะ



•



•

•

•

1

3

•



•

•





มคอ.02



•

•



•

•

2

วิชาชีพ

•

•

•

•

•

4

ทักษะปฏิบัตทิ าง

•

•

•

•

5

82

หมวดที" 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้กาํ หนดเป็ นระดับคะแนนต่างๆ ซึ งมีค่าระดับ
คะแนนต่อหน่วยกิต และผลการศึกษาดังนีS (ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ว่า
ด้วยเกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2552 ภาคผนวก ข )
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ}ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สําเร็จการศึกษา
(1)ให้กาํ หนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิaการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาเป็ นส่ วนหนึงของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทีจะต้องทําความเข้าใจตรงกัน
(2) การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นกั ศึกษาประเมินการเรี ยนการสอนในระดับรายวิชา
(3) การทวนสอบในระดับหลักสู ตรสามารถทําได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถาบันการศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสํ าเร็จการศึกษา
(1) ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่ นทีจบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู ้ ความสามารถ ความมัน ใจของบัณฑิตในการประกอบการ
งานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผูป้ ระกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรื อ การแบบส่ งแบบสอบถาม เพือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตทีจบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการนัSน ๆ
(3) การประเมินจากบัณฑิตทีไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู ้จากสาขาวิชาที
เรี ยนรวมทัSงสาขาอืน ๆ ทีกาํ หนดในหลักสู ตร ทีเกียวเนื องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทัSงเปิ ด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสู ตรให้ดียงิ ขึSน
3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
นักศึกษาต้องขึSนทะเบียนเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ และลงทะเบียน
เรี ยนรายวิชาต่างๆ ครบตามจํานวนหน่วยกิต ทีกาํ หนดไว้ในหลักสู ตร ต้องได้ระดับคะแนนเฉลียสะสม
ตลอดหลักสู ตรไม่ตาํ กว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน และไม่มีรายวิชาใดๆ ในภาคการศึกษา สุ ดท้ายได้
ค่าระดับคะแนน F หรื อ I หรื อ W หรื อ U จึงถือว่าเรี ยนจบหลักสู ตร (ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ว่าด้วยเกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2552)
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หมวดที" 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
1.1 มีการปฐมนิ เทศแนะแนวการเป็ นครู แก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู ้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนในหลักสู ตรทีสอน
1.2 ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิมพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพือส่ งเสริ มการสอนและ
การวิจยั อย่างต่อเนืองโดยผ่านการทําวิจยั สายตรงในสาขาวิชา
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิมพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพือส่ งเสริ มการสอนและ
การวิจยั อย่างต่อเนืองโดยผ่านการทําวิจยั สายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม
ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทัSงในประเทศและ / หรื อ
ต่างประเทศ หรื อการลาเพือเพิมพูนประสบการณ์
2.1.2 การเพิมพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลให้ทนั สมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชี พด้ านอืน" ๆ
2.2.1 การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การวิชาการแก่ชุมชนทีเกียวข้องกับการพัฒนาความรู ้และ
คุณธรรม
2.2.2 มีการกระตุน้ อาจารย์ทาํ ผลงานวิชาการสายตรงในสาขาวิชาชีพ
2.2.3 ส่ งเสริ มการทําวิจยั สร้างองค์ความรู ้ใหม่เป็ นหลักและเพือพัฒนาการเรี ยนการสอนและ
มีความเชียวชาญในสาขาวิชาชีพ เป็ นรอง
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจยั
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่ วมกลุ่มวิจยั ต่าง ๆ ของคณะ
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่ วมกิจกรรมบริ การวิชาการต่าง ๆ ของคณะ
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หมวดที" 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริ หารหลักสู ตร
ในการบริ หารหลักสู ตรจะมีคณะกรรมการประจําหลักสู ตรรับผิดชอบหลักสู ตร วางแผนจัดการเรี ยน
การสอนร่ วมกับผูบ้ ริ หารของคณะและอาจารย์ผสู ้ อนติดตามและรวบรวมข้อมูล สําหรับใช้ในการ
ปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรโดยกระทําทุกปี อย่างต่อเนือง
เป้าหมาย
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทนั สมัย
โดยอาจารย์และนักศึกษา
สามารถก้าวทันหรื อเป็ นผูน้ าํ
ในการสร้างองค์ความรู ้ใหม่ๆ
2. กระตุน้ ให้นกั ศึกษาเกิดความ
ใฝ่ รู ้ มีแนวทางการเรี ยนทีสร้าง
ทัSงความรู ้ความสามารถใน
ในวิชาการวิชาชีพ ทีทนั สมัย
3. ตรวจสอบและปรับปรุ ง
หลักสูตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน
4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างสมําเสมอ

การดําเนินการ

การประเมินผล

1. จัดให้ห ลักสู ตรสอดคล้องกับ มาตรฐาน 1. หลักสูตรทีสามารถอ้างอิง กับมาตรฐาน
วิชาชีพ
ทีกาํ หนดความทันสมัยและมีการปรับปรุ ง
สมําเสมอ
2. ปรับปรุ งหลักสู ตรให้ทนั สมัยโดยมีการ 2. จํานวนวิชาเรี ยนทีมีภาคปฏิบตั ิ และวิชา
พิจารณาปรับปรุ งหลักสูตรในระยะ 5 ปี
เรี ยนที มี แ นวทางให้ นั ก ศึ ก ษาได้ศึ ก ษา
ค้นคว้าความรู ้ใหม่ได้ดว้ ยตนเอง
3. จัดแนวทางการเรี ยนในวิชาเรี ยนให้มีทS งั
ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บัติ และมี แ นว
ทางการเรี ย นหรื อ กิ จ กรรมประจําวิช าให้
นักศึกษาได้ศึกษาความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
4. จัดให้มีผูส้ นับสนุนการเรี ยนรู ้ และหรื อ
ผูช้ ่ วยสอน เพื อกระตุน้ ให้นัก ศึ ก ษาเกิ ด
ความใฝ่ รู ้
5. กําหนดให้อาจารย์ทีสอนมีคุณวุฒิไม่ต าํ
กว่าปริ ญญาโทหรื อ เป็ นผูม้ ี ป ระสบการณ์
หลายปี มี จ าํ นวนคณาจารย์ป ระจํา ไม่ น้อ ย
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน

3. จํา นวนและรายชื อ คณาจารย์ป ระจํา
ประวัติอาจารย์ คุณวุฒิประสบการณ์ และ
การพัฒนาอบรมของอาจารย์
4. จํานวนบุค ลากรผูส้ นับสนุ นการเรี ยนรู ้
และบันทึ กกิ จกรรมในการสนับสนุ นการ
เรี ยนรู ้
5. ผลการประเมิ น การเรี ยนการสอน
อาจารย์ ผู ้ส อนและการสนั บ สนุ น การ
เรี ยนรู ้ ข องผู ้ส นั บ สนุ น การเรี ยนรู ้ โ ดย
นักศึกษาเป็ นผูน้ าํ ในทางวิชาการและ
หรื อเป็ นผู ้ เ ชี ย วชาญทางวิ ช าชี พด้ า น
ประติมากรรมไทยหรื อในด้านทีเกียวข้อง
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เป้าหมาย

การดําเนินการ

การประเมินผล

6. สนับสนุนให้อาจารย์ผูส้ อนเป็ น ผูน้ าํ
ในทางวิชาการและหรื อเป็ นผูเ้ ชี ยวชาญ
ทางวิชาชี พด้านประติ มากรรมไทยหรื อ
ในด้านทีเกียวข้อง
7 . มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร โ ด ย
คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิภายในทุ กปี
และภายนอกในระยะ 5 ปี
8. ประเมิ นความพึงพอใจของหลักสู ตร
และการเรี ยนการสอนโดยบัณฑิตทีสาํ เร็ จ
การศึกษา

6 . มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร โ ด ย
คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ภ ายในทุ ก ปี
และภายนอกในระยะ 5 ปี
7. ประเมิ น ความพึ ง พอใจของหลัก สู ต ร
และการเรี ยนการสอนโดยบัณฑิตที สาํ เร็ จ
การศึกษา

2. การบริ หารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริ หารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจําปี ทัSงงบประมาณแผ่นดิ นและเงิ นรายได้เพือจัดซืS อตํารา สื อการเรี ยน
การสอน โสตทัศนู ปกรณ์ และวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ อย่างเพียงพอเพือสนับสนุ นการเรี ยนการสอนใน
ชัSนเรี ยนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรี ยนการสอนทีม" ีอยู่เดิม
คณะมี ความพร้ อมด้านหนังสื อ ตํารา และการสื บค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมี สํานักหอสมุ ดกลางที มี
หนังสื อด้านการบริ หารจัดการและด้านอืน ๆ รวมถึ งฐานข้อมูลทีจะให้สืบค้น ส่ วนระดับคณะก็มีหนังสื อ
ตําราเฉพาะทาง นอกจากนีSคณะมีอุปกรณ์ทีใช้สนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนอย่างพอเพียง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม" เติม
ประสานงานกับสํานักวิทยบริ การและสารสนเทศในการจัดซืSอหนังสื อ และตําราทีเกียวข้อง
เพือบริ การให้อาจารย์และนักศึกษาได้คน้ คว้า และใช้ประกอบการเรี ยนการสอน ในการประสานการจัดซืS อ
หนังสื อนัSน อาจารย์ผสู ้ อนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่ วมในการเสนอแนะรายชื อหนังสื อ ตลอดจนสื ออืน ๆ ที
จําเป็ น นอกจากนีSอาจารย์พิเศษทีเชิ ญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื อ
หนังสื อ สําหรับให้หอสมุดกลางจัดซืSอหนังสื อด้วย
ในส่ วนของคณะจะมี ห้องสมุ ดย่อย เพือบริ การหนังสื อ ตํารา หรื อวารสารเฉพาะทาง และคณะ
จะต้อ งจัด สื อ การสอนอื น เพื อ ใช้ ป ระกอบการสอนของอาจารย์ เช่ น เครื อ งมัล ติ มี เ ดี ย โปรเจคเตอร์
คอมพิวเตอร์ เครื องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เครื องฉายสไลด์ เป็ นต้น
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2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
เป้าหมาย

การดําเนินการ

การประเมินผล

จัดให้มีหอ้ งเรี ยนห้องปฏิบตั ิงาน
อุปกรณ์ ทรัพยากร สื อและช่องทางการ
เรี ยนรู ้ ทีเพียบพร้อมเพือสนับสนุนทัSง
การศึกษาในห้องเรี ยน นอกห้องเรี ยน
และเพือการเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง อย่าง
เพียงพอ มีประสิ ทธิภาพ

1. จัดให้มีหอ้ งเรี ยนเทคโนโลยี
ที มี ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ ช้ ง า น อ ย่ า ง มี
ประสิ ทธิ ภ าพ ทัS งในการสอน การ
บัน ทึ ก เพื อ เตรี ย มจัด สร้ า งสื อ สํา หรั บ
การทบทวนการเรี ยน
2. จัดเตรี ยมห้องปฏิ บตั ิการทดลองที มี
เครื องมือ เพือให้นักศึ กษาสามารถฝึ ก
ปฏิบตั ิ สร้างความพร้อมในการปฏิบตั ิ
งานในวิชาชีพ
3. จัดให้มีเครื อข่ายและห้องปฏิบตั ิการ
ทดลองเปิ ด ที มีทS งั เครื องคอมพิวเตอร์
และพืS น ที ที นั ก ศึ ก ษาสามารถศึ ก ษา
ทดลองหาความรู ้เพิมเติมได้ดว้ ยตนเอง
ด้วยจํานวนและประสิ ทธิภาพที
เหมาะสมเพียงพอ
4. จัดห้องสมุดให้มีบ ริ การทัSงหนังสื อ
ตํา ราและสื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื อ การ
เรี ยนรู ้

1. รวบรวมจัดทําสถิติจาํ นวน
เครื องมื อ อุ ป กรณ์ ต่ อ หั ว นั ก ศึ ก ษา
ชัว โมงการใช้งานห้องปฏิ บัติการและ
เครื องมือ
2. จํานวนนักศึกษาลงเรี ยนในวิชาเรี ยน
ทีมีการฝึ กปฏิบตั ิ อุปกรณ์ต่าง ๆ

3. สถิ ติ ข องจํา นวนหนัง สื อ ตํา รา สื อ
ดิจิตอล ที มีให้บริ การ และการใช้งาน
หนังสื อตํารา สื อดิจิตอล

4. ผลสํารวจความพึงพอใจนักศึกษาต่อ
การให้บริ การทรัพยากรเพือการเรี ยนรู ้
และปฏิบตั ิการ

3. การบริ หารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ โดยอาจารย์ใหม่ตอ้ งมีวุฒิ
ปริ ญญาโทขึSนไป ในสาขาจิตรกรรมไทยหรื อสาขาทีเกียวข้อง
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวน
คณาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร และผูส้ อน จะต้องประชุ มร่ วมกันในการวางแผนจัดการเรี ยนการ
สอนประเมินผลและ เก็บรวบรวมข้อมูลเพือเตรี ยมไว้สําหรับการปรับปรุ งหลักสู ตร ตลอดจนปรึ กษาหารื อ
แนวทางทีจะทําให้บรรลุเป้ าหมายตามหลักสู ตรและได้บณั ฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์
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3.3. การแต่ งตัEงคณาจารย์ พิเศษ
สําหรับอาจารย์พิเศษถื อว่ามีคามสําคัญระดับหนึ ง เพราะเป็ นผูถ้ ่ายทอดประสบการณ์ ตรง ดังนัSน
สาขาวิชาจึงกําหนดนโยบายการเชิญอาจารย์พิเศษมาบรรยาย คุณวุฒิของอาจารย์พิเศษจะต้องเป็ นผูเ้ ชี ยวชาญ
เป็ นทียอมรับ มีประสบการณ์ตรง หรื อมีคุณวุฒิอย่างตําปริ ญญาโท
4. การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
บุคลากรสายสนับสนุ นควรมีวุฒิปริ ญญาตรี ทีเกี ยวข้องกับภาระงานทีรับผิดชอบ และมีความรู ้ดา้ น
จิตรกรรมไทย
4.2 การเพิม" ทักษะความรู้ เพื"อการปฏิบัติงาน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสู ตรและต้องบริ การเพือจัดสื อการสอนได้อย่าง
สะดวก มีการเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ทS งั ในวิชาทฤษฎี และปฏิบตั ิ เพือสะดวกต่อการเรี ยนการสอน
5. การสนับสนุนและการให้ คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้ คําปรึกษาด้ านวิชาการและอืน" ๆ แก่ นักศึกษา
มีการแต่งตัSงอาจารย์ทีปรึ กษาทางวิชาการให้แก่นกั ศึกษาทุกคน อาจารย์ทุกคนต้องทําหน้าทีเป็ นที
ปรึ กษาทางวิชาการให้แก่นกั ศึกษา โดยต้องกําหนดชัว โมงให้คาํ ปรึ กษา (Office Hours) เพือให้นกั ศึกษาเข้า
ปรึ กษาได้
5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
กรณี ที นั ก ศึ ก ษามี ค วามสงสั ย เกี ย วกับ การประเมิ น ผลในรายวิ ช าใดสามารถยื น คํา ร้ อ งขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ การตรวจงาน ตลอดจนดู ค ะแนนและวิธี ก ารประเมิ นของอาจารย์ใ นแต่ ล ะ
รายวิชาได้
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
ความต้องการกําลังคนสาขาจิตรกรรมไทย คาดว่ามีความต้องการสู งขึSนตามลําดับ เพราะกระแสการ
อนุรักษ์ มรดกทางวัฒนธรรม การเสพงานศิลปะ มีเพิมขึSนอย่างต่อเนื อง หน่วยงานทัSงของรัฐ และเอกชนที
รับบัณฑิตเข้าทํางานมีความพึงพอใจในเรื องทักษะฝี มือ ความอดทน ขยัน ซื อสัตย์ สามารถทํางานได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ
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7. ตัวบ่ งชีEผลการดําเนินงาน ( Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุตามเป้ าหมายตัวบ่งชีSทS งั หมดอยูใ่ นเกณฑ์ดีต่อเนือง 2 ปี การศึกษาเพือติดตาม
การดําเนิ นการตาม TQF ต่อไป ทัSงนีS เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนิ นงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชีSผลการดําเนินงานทีระบุไว้ในแต่ละปี
ตัวบ่ งชีEผลการดําเนินงาน ( Key Performance Indicators) ของหลักสู ตร
ชนิดของตัวบ่ งชีE : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
ดัชนีบ่งชีEผลการดําเนินงาน
ปี ที1"
ปี ที2"
ปี ที3"
ปี ที4"
ปี ที5"
1. อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วม

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ในการประชุ ม เพื อ วางแผน ติ ด ตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสู ตร
2.

มี ร ายละเอี ย ดของหลัก สู ต ร ตามแบบ มคอ.2 ที

สอดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ชาติ หรื อ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา /สาขาวิชา (ถ้ามี)
3.

มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี)ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.
4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอน ในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดําเนิ นการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตอบ
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิS น สุ ดภาค
การศึกษาทีเปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของหลักสู ตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิS นสุ ดปี การศึกษา
6. มีการทวนสอบสัมฤทธิa ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรี ยนรู ้ ที ก าํ หนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้า มี ) อย่า ง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาทีเปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
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ดัชนีบ่งชีEผลการดําเนินงาน

ปี ที1"

ปี ที2"

ปี ที3"

ปี ที4"

ปี ที5"

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1-5

1-5

7. มีการพัฒนาหลักสู ตร / ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรื อการประเมินผลการเรี ยนรู ้จากผลการประเมิน
การดําเนิ นงานทีรายงานใน มคอ.7 ปี ทีแล้ว
8. อาจารย์ใ หม่ (ถ้า มี ) ทุ ก คน ได้รั บ การปฐมนิ เ ทศหรื อ
คําแนะนําด้านการจัดการเรี ยนการสอน
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการและ/หรื อวิชาชีพไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย / บัณฑิตใหม่ทีมี
คุณภาพหลักสู ตร น้อยเฉลียไม่กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี ย
ไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. นักศึ กษามีงานทําภายใน 1 ปี หลังจากสําเร็ จการศึ กษาไม่ต าํ กว่า
ร้อยละ 80
14. บัณฑิตทีได้งานทําได้รับเงินเดือนเริ มต้นเป็ นไปตาม ก.พ. กําหนด
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
ตัวบ่ งชีEบังคับ (ข้ อที")

1-5

1-5

1-5
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หมวดที" 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
ช่ วงก่ อนการสอนจะมี การประเมิ นกลยุทธ์ การสอนโดยที มผูส้ อนหรื อระดับภาควิชา และ/ หรื อ
การปรึ กษาหารื อกับผูเ้ ชียวชาญด้านหลักสู ตรหรื อวิธีการสอน ส่ วนช่วงหลังการสอนจะมีการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรี ยนของนักศึกษา
ด้า นกระบวนการนํา ผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง สามารถทํา โดยรวบรวมปั ญ หา/ข้อ เสนอแนะ
เพือปรับปรุ งและกําหนดประธานหลักสู ตรและทีมผูส้ อนนําไปปรับปรุ งและรายงานผลต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทําโดยการประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชาการสังเกตการณ์ของผูร้ ับผิดชอบ
หลักสู ตร/ประธานหลักสู ตรและ/หรื อทีมผูส้ อนภาพรวมของหลักสู ตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
เมื อสิS นสุ ดการเรี ยนการสอน การประเมิ นผลและการทวนสอบผลการเรี ย นรู ้ ของแต่ละรายวิชาและ
ประสบการณ์ ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ให้อาจารย์ผูส้ อนจัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของ
รายวิชาซึ งรวมถึ งการประเมิ นผล และการทวนสอบผลการเรี ยนในรายวิชาทีตนรั บผิดชอบพร้ อมปั ญหา/
อุปสรรค์และข้อเสนอแนะและจัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของหลักสู ตรในภาพรวมประจําปี การศึกษา
เมือสิS นปี การศึกษา
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
การประเมินคุ ณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชนี บ่งชีS ผลการดําเนิ นงานทีระบุในหมวดที 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ทีได้รับการแต่งตัSงจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนีS
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนิ นการครบ 9 ข้อ
มีการดําเนิ นการครบ 5 ข้อแรก มีการดําเนิ นการครบ 7 ข้อ
ตามตัวบ่งชีSผลการดําเนิ นงาน ตามตัวบ่งชีSผลการดําเนิ นงาน ตามตัวบ่งชีSผลการดําเนิ นงาน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
รวบรวมข้อเสนอแนะ ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ผูท้ รงคุณวุฒิ วิเคราะห์ทบทวน
ข้อมูลข้างต้น โดยผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรประธานหลักสู ตรเสนอการปรับปรุ งหลักสู ตรและแผนกลยุทธ์

มคอ.02

91

เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก
1. ตารางสรุ ปรายวิชาตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
2. ตารางเปรี ยบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสู ตรเดิมและหลักสู ตรปรับปรุ ง
3. รายนามคณะกรรมการจัดทําหลักสู ตร
ภาคผนวก ข
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.2552
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ เรื อง เกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2552
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ภาคผนวก ก
1. ตารางสรุ ปรายวิชาตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
2. ตารางเปรี ยบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสู ตรเดิมและหลักสู ตรปรับปรุ ง
3. รายนามคณะกรรมการจัดทําหลักสู ตร
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ตารางสรุ ปรายวิชาตามวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัย
กลุ่มวิชา
วิชาชีพเลือก

THP 2301
THP 2302
THP 3303
THP 3304
THP 4305
ART 4324

รหัสวิชาและชื" อวิชา
การเตรี ยมการฝึ กงาน
Preparation On The Job Training
การฝึ กงาน
On The Job Training
สัมมนางานจิตรกรรมไทย
Thai Painting Seminar
การเตรี ยมสหกิจศึกษา
Preparation Co-operative Education
สหกิจกศึกษา
Co-operative Education
การเป็ นผูป้ ระกอบการเพือสร้างธุ รกิจใหม่
Entrepreneurship for New Venture Creation

มคอ.02

ตารางเปรี ยบเทียบข้ อแตกต่ างระหว่ างหลักสู ตรเดิมและหลักสู ตรปรับปรุ ง
หัวข้ อ
1.ชื"อหลักสู ตร

2.ชื"อปริญญา

3.หน่ วยงานรับผิดชอบ

4.คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา

หลักสู ตรเดิม (พ.ศ. 2550)

หลักสู ตรปรับปรุ ง (พ.ศ. 2555)

หลักสู ตรศิลปบัณฑิต

หลักสู ตรศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาจิตรกรรมไทย
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2550)

สาขาวิชาจิตรกรรมไทย
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)

ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรมไทย)

ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรมไทย)

ศ.บ. (จิตรกรรมไทย)

ศ.บ. (จิตรกรรมไทย)

Bachelor of Fine Arts (Thai Painting)

Bachelor of Fine Arts (Thai Painting)

B.F.A. (Thai Painting)

B.F.A. (Thai Painting)

สาขาวิชาจิตรกรรมไทย

สาขาวิชาจิตรกรรมไทย

คณะศิลปกรรมศาสตร์

วิทยาลัยเพาะช่าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์

รับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาไม่ตาํ กว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย

2.2.1รับผูส้ าํ เร็จการศึกษาไม่ตาํ กว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อ

ม.6 หรื อเทียบเท่า หรื อหลักสู ตรระดับประกาศนี ยบัตร

เทียบเท่าหรื อหลักสู ตรระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.)

วิชาชี พ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรื อเทียบเท่า

สายศิลปกรรม หรื อเทียบเท่า
2.2.2 การคัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษาตามระเบียบการคัดเลื อกเพือ
ศึ กษาต่อระดับปริ ญญาตรี มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสิ นทร์ และ/หรื อระเบียบการสอบคัดเลื อก
เพื อ เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญญาตรี ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.2.3 คุ ณสมบัติ อื น ตามที ม หาวิ ท ยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสิ นทร์ กาํ หนด
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หัวข้ อ
5.โครงสร้ างหลักสู ตร

หลักสู ตรเดิม (พ.ศ. 2550)
โครงสร้ างหลักสู ตร

รวม 136 หน่ วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั"วไป

32 หน่ วยกิต

หลักสู ตรปรับปรุ ง (พ.ศ. 2555)
โครงสร้ างหลักสู ตร

รวม 128 หน่ วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั"วไป

31 หน่ วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3 หน่วยกิต

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

3 หน่วยกิต

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

3 หน่วยกิต

1.3 กลุ่มวิชาภาษา

15 หน่วยกิต

1.3 กลุ่มวิชาภาษา

15 หน่วยกิต

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์

9 หน่วยกิต

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ 9 หน่วยกิต

1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ

2 หน่วยกิต

1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพืSนฐานวิชาชี พ

98 หน่ วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ

1 หน่วยกิต
91 หน่ วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาพืSนฐานวิชาชี พ

12 หน่วยกิต

14 หน่วยกิต

2.2 กลุ่มวิชาชี พบังคับ

60 หน่วยกิต

2.1.2 กลุ่มวิชาชี พศิลปะประจําชาติ 22 หน่วยกิต

2.3 กลุ่มวิชาชี พเลือก

19 หน่วยกิต

2.1.1 กลุ่มวิชาชี พพืSนฐาน

36 หน่วยกิต

2.2 กลุ่มวิชาชี พบังคับ

44 หน่วยกิต

2.3.1 แผนการศึกษา (ฝึ กงาน)

2.3 กลุ่มวิชาชี พเลือก

18 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาการฝึ กงาน

7 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาชี พเลือกทัว ไป

12 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่ วยกิต

2.3.2 แผนการศึกษา (สหกิจศึกษา)
- กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา

7 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาชี พเลือกทัว ไป

12 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6.รายวิชา

2.1

กลุ่มวิชาพืนE ฐานวิชาชีพ 36 หน่ วยกิต

2.1

กลุ่มวิชาพืนE ฐานวิชาชีพ

6 หน่ วยกิต
12

หน่ วยกิต

2.1.1 กลุ่มวิชาชีพพืนE ฐาน 14 หน่ วยกิต

ART 1101 วาดเส้น

ART 1101 วาดเส้น

ART 1102 องค์ประกอบศิลปะ

ART 1102 องค์ประกอบศิลปะ

ART 1103 กายวิภาค

ART 1103 กายวิภาค

ART 1105 ประวัติและแบบอย่างศิลปะ

ART 1104 ทฤษฎีสี

ART 2106 ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย

ART 1105 ประวัติและแบบอย่างศิลปะ

ART 3107 สุ นทรี ยศาสตร์และศิลปวิจารณ์

ART 2106 ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย
ART 3107 สุ นทรี ยศาสตร์และศิลปวิจารณ์
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หัวข้ อ

หลักสู ตรเดิม (พ.ศ. 2550)

หลักสู ตรปรับปรุ ง (พ.ศ. 2555)

2.1.2 กลุ่มวิชาชีพศิลปะประจําชาติ 22 หน่ วยกิต
ART 1108 ลวดลายไทย 1
ART 1109 ลวดลายไทย 2
ART 1110 วาดเส้นไทย
ART 2111 สถาปั ตยกรรมไทย
ART 2112 องค์ประกอบศิลปะไทย
ART 2113 การอนุรักษ์งานศิลปะไทย
ART 3114 หลักการวิจยั ศิลปะไทย
ART 4115 สัมมนาศิลปะไทย
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 44 หน่ วยกิต

2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 60 หน่ วยกิต

THP 1201 จิตรกรรมไทย 1

THP 1213 จิตรกรรมไทย 1

THP 1202 จิตรกรรมไทย 2

THP 1214 จิตรกรรมไทย 2

THP 2203 จิตรกรรมไทย 3

THP 1215 ลวดลายไทย

THP 2204 องค์ประกอบจิตรกรรมไทย

THP 1216 ลวดลายเพืองานศิลปะไทย

THP 2205 จิตรกรรมไทยประยุกต์

THP 1217 วาดเส้นแบบอุดมคติไทย

THP 2206 จิตรกรรมไทย 4

THP 2218 สถาปั ตยกรรมไทยศึกษา

THP 3207 จิตรกรรมไทย 5

THP 2219 องค์ประกอบจิตรกรรมไทย

THP 3208 วิเคราะห์งานจิตรกรรมไทย

THP 2220 ลายปิ ดทองรดนํSา

THP 3209 จิตรกรรมไทย 6

THP 2221 จิตรกรรมไทย 3

THP 4210 จิตรกรรมไทย 7

THP 2222 จิตรกรรมไทย 4

THP 4211 ศิลปนิ พนธ์

THP 3223 เทคนิ คจิตรกรรมไทยร่ วมสมัย

THP 3212 การฝึ กงาน

THP 3224 จิตรกรรมไทยกับศิลปประยุกต์
THP 3225 จิตรกรรมไทย 5
THP 3226 จิตรกรรมไทย 6
THP 3227 การอนุรักษ์งานศิลปกรรมไทย
THP 3228 การวิจยั ทางศิลปกรรม
THP 4229 จิตรกรรมไทย 7
THP 4230 ศิลปนิ พนธ์
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หัวข้ อ

หลักสู ตรเดิม (พ.ศ. 2550)

หลักสู ตรปรับปรุ ง (พ.ศ. 2555)

2.3 กลุ่มวิชาชี พเลือก 18 หน่ วยกิต

2.3 กลุ่มวิชาชี พเลือก 19 หน่ วยกิต

THP 1301 จิตรกรรมไทยพืSนฐาน

2.3.1 กลุ่มวิชาการฝึ กงาน

THP 1302 จิตรกรรมไทยแบบประเพณี

THP 2301 การเตรี ยมการฝึ กงาน

THP 2303 จิตรกรรมไทยทางพุทธศาสนา

THP 2302 การฝึ กงาน

THP 2304 จิตรกรรมไทยวรรณคดี

THP 3303 สัมมนางานจิตรกรรมไทย

THP 3305 จิตรกรรมไทยเพือการตกแต่ง

2.3.2 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา

THP 3306 จิตรกรรมไทยร่ วมสมัย

THP 3304 การเตรี ยมสหกิจศึกษา

THP 3307 การจัดการงานอาชี พศิลปะไทย

THP 4305 สหกิจศึกษา

THS 1308 ประติมากรรมไทยพืSนฐาน

2.3.3 กลุ่มวิชาชีพเลือกทั"วไป

THS 2309 เทคนิ คประติมากรรมไทย

THP 2308 จิตรกรรมไทยแบบประเพณี

THS 2310 ประติมากรรมไทยดินเผา

THP 3309 จิตรกรรมไทยประยุกต์

THS 3311 การทําพิมพ์และการหล่อ

THP 3310 จิตรกรรมไทยร่ วมสมัย

THS 3312 ประติมากรรมไทยเพือการตกแต่ง

THP 3311 องค์ประกอบศิลปะไทยร่ วมสมัย

THS 4313 ประติมากรรมไทยรู ปเคารพ

THP 3312 คอมพิวเตอร์ เพืองานศิลปะ

THS 4314 การฉลุและแกะสลัก

ART 4324 การเป็ นผูป้ ระกอบการเพือสร้าง

THC 1315 หัตถศิลป์ ไทย

ธุรกิจใหม่

THC 2316 ลายรดนํSา
THC 2317 งานประดับลวดลาย
THC 2318 หัตถศิลป์ เพือการตกแต่ง
THC 3319 หัตถศิลป์ ประยุกต์
THC 4320 เครื องมุกประยุกต์
THC 3321 คอมพิวเตอร์ เพือการออกแบบศิลปะ
THC 3322 ดนตรี ไทย
THC 4323 สังคีตไทยนิ ยม
3.หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนจากรายวิชาใดๆ ทีเปิ ดสอนใน
สาขาวิชาจิตรกรรมไทย แต่ตอ้ งไม่ซS าํ กับรายวิชาใน
แผนการศึกษาของสาขานัSน หรื อนักศึกษาอาจเลือกเรี ยน
รายวิชาอืนๆ ทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสิ นทร์ และต้องไม่เป็ นรายวิชาทีกาํ หนดให้
เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิต โดยความเห็ นชอบจากอาจารย์ที
ปรึ กษา และ/หรื อหัวหน้าสาขาวิชา

3.หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนจากรายวิชาใดๆ ทีเปิ ดสอน
ในสาขาวิชาจิตรกรรมไทย แต่ตอ้ งไม่ซS าํ กับรายวิชาใน
แผนการศึกษาของสาขานัSน หรื อนักศึกษาอาจเลือกเรี ยน
รายวิชาอืนๆ ทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสิ นทร์ และต้องไม่เป็ นรายวิชาทีกาํ หนดให้
เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิต โดยความเห็ นชอบจากอาจารย์
ทีปรึ กษา และ/หรื อหัวหน้าสาขาวิชา
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รายนามคณะกรรมการจัดทําหลักสู ตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาจิตรกรรมไทย
1. ทีป" รึกษาหลักสู ตร
1. รศ.ดร.อิสสรี ย ์ หรรษาจรู ญโรจน์
2. ผูช้ ่วยศาสตรจารย์ศิวะ วสุ นธราภิวฒั ก์
3. ดร.อนันต์ เตียวต๋ อย
2. คณะกรรมการจัดทําหลักสู ตร
1. นายมงคล ไชยวงศ์
2. ว่าทีร้อยตรี ศรัทธา สิ นสาธิ ตสุ กุล
3. นายบรรเจิด ศรี สุข
4. นายบรรลือ ขอรวมเดช
5. นายปราโมทย์ บุญเต็ม
6. นายฉัตรชัย ศิริพนั ธุ์
7. นายเฉลิมพล โตสารเดช
8. นายนิโรจน์ จรุ งจิตวิทวัส
9. นายวิชยั รักชาติ.
10. นายสุ รกิจ ปรางสร
14. นายธวัชชัย เทียนประทีป

อธิ การบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั
ผูอ้ าํ นวยการสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยเพาะช่าง
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิชาการและ
กิจการนักศึกษา วิทยาลัยเพาะช่าง
หัวหน้าสาขาวิชาจิตรกรรมไทย
วิทยาลัยเพาะช่าง
วิทยาลัยเพาะช่าง
วิทยาลัยเพาะช่าง
วิทยาลัยเพาะช่าง
วิทยาลัยเพาะช่าง
วิทยาลัยเพาะช่าง
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิชาการ
สํานักส่ งเสริ มฯ
วิทยาลัยเพาะช่าง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

3. ผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุรชัย ชมชืนจิตร์
2. นายสุ พร ชนะพันธุ์
3. นายศมประสงค์ ชาวนาไร่
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ภาคผนวก ข
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.2552
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ เรื อง เกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2552
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